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Na een mooie herfst-

vakantie is iedereen 

weer hard aan het 

werk gegaan. Er wor-

den mooie herfstkunst-

werken gemaakt, bla-

deren gezocht in het 

bos en er is gespeurd 

naar paddenstoelen 

en vogels die daar 

leven. Natuurlijk wordt 

er ook hard gewerkt 

met lezen, rekenen en 

andere lessen. Het is 

de laatste week van 

thema ‘En Toen?’. 

Volgende week be-

ginnen we alweer met 

thema ‘Sinterklaas’, 

die op 14 november 

weer in Nederland 

aankomt! Op een ge-

heime plek deze keer. 

 

Activiteiten 

Op 3 november was 

het Nationaal School-

ontbijt. Ze hebben er 

een weer een feestje 

van gemaakt. De kin-

deren hebben geza-

menlijk gesmuld van 

al het (gezonde) lek-

kers dat op tafel 

stond! 

 

Afgelaste activiteiten 

Helaas kunnen er ook 

een aantal activitei-

ten niet doorgaan, 

met name voor de 

ouders. Het Sinter-

klaasfeest op school 

zal dit jaar zonder ou-

ders worden gevierd. 

Voor de Kerstviering op 

17 december  hoeven 

de ouders dit jaar geen 

hapjes te maken voor de 

lunch. We moeten het 

dit jaar doen zonder de 

lekkernijen die door de 

ouders werden meege-

geven voor de hele klas.  

Maar we zijn van plan er 

hoe dan ook een feestje 

van te maken!! 

 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 10 november 

komt de schoolfotograaf 

om de kinderen apart en 

samen met de groep te 

fotograferen. Er is weer 

gekozen voor een blau-

we achtergrond. 

 

Schoolmelk 

Vanaf deze week kun-

nen de kinderen 3 x in 

de week genieten van 

de gratis melk, karne-

melk en yoghurt die we-

kelijks wordt geleverd. Er 

wordt nog een rooster 

gemaakt op welke da-

gen de kinderen de 

melkproducten krijgen in 

de klas en de ouders zul-

len hierover geïnfor-

meerd worden. 

Schoolfruit 

Vanaf volgende week 

krijgen de kinderen ook 

gratis 3 x per week 

groente en fruit op 

school. De kinderen 

proeven op deze manier 

verschillende soorten 

fruit en groente en maken 

kennis met verschillende 

smaken en structuren. Ook 

zijn er lessen over groente, 

fruit en gezonde voeding. 

 

Coronaregels 

Hoewel iedereen graag 

weer terug zou willen naar 

het ‘oude normaal’, grijpt 

het coronavirus nog steeds 

om zich heen. Iedereen 

kent inmiddels wel iemand 

in de naaste omgeving die 

corona heeft of heeft ge-

had. Hieronder nog een 

keer de regels: 

*Kinderen die verkouden 

zijn maar verder niet ziek, 

mogen gewoon op school 

komen. 

*Heeft uw kind of iemand 

anders in het gezin koorts, 

last van benauwdheid of is 

iemand in het gezin positief 

getest op corona, dan blijft 

het hele gezin thuis. Dit ge-

durende 10 dagen vanaf 

het laatste contact én als 

iedereen in het gezin 24 uur 

klachtenvrij is. 

Natuurlijk hopen we van 

harte dat u allemaal ge-

zond blijft! 

 

Schoolzwemmen  

Vanwege de 

landelijke coronaregels zijn 

de zwembaden in Den 

Haag vanaf woensdag 4 

november 22.00 uur geslo-

ten.  De komende 2 weken 

zal er  dan ook geen 

schoolzwemmen zijn. 
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Belangrijke data: 

 

10 november 

Schoolfotograaf 

 

20 november 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

4 december 

Sinterklaasfeest 

Kinderen om 12.15 vrij 

 

18 december 

Kinderen om 12.15 vrij 

 

21 december t/m  

1 januari 

Kerstvakantie 

 

4 januari 

Eerste schooldag 2021 
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