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EU Schoolfruit
Met ingang van de week van 7 november starten wij op de Lea Dasbergschool met EU schoolfruit. Dit
houdt in dat de leerlingen gedurende twintig weken twee keer in de week fruit krijgen. De voordelen
hiervan zijn:












Het is lekker en gezond. Op dit moment eet maar 2% van de Nederlandse kinderen genoeg
groente. Een kwart krijgt elke dag twee stuks fruit. De porties vergroten is gemakkelijk en levert
gezondheidswinst op. Een goede eerste stap is: vaker fruit en groente eten op school.
Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis
ook vaker voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen. 80% van de ouders
vindt schoolfruit prettig.
Het is helder. Voor ouders en leerkrachten is het gemakkelijk om het schoolfruitbeleid uit te
leggen.
Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting. Dat
geldt voor soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor een aantal
importproducten, zoals bananen en sinaasappels.
Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en over
de verschillende soorten fruit en groente.
Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen
te zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen
meekrijgen dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te
snoepen en snacken.
Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten:
zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.
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Registreren TSO-assistent
Heel veel ouders hebben hun kind(eren) al geregistreerd bij de TSO-assistent. Onze dank hiervoor!
Heeft u uw kind(eren) nog niet geregistreerd bij de TSO-assistent? Dan vragen wij u om dit zo spoedig
mogelijk te doen. Hiervoor gaat u naar http://www.tso-assistent.net/. Met onderstaande registratiecodes
kunt u zich registreren.
Dus registreer meteen, zodat u het niet meer kunt vergeten!
brinnummer: 22JE00

ouderregistratiecode: 2489

Bewegingsonderwijs groepen 3 t/m 8
Met de start van het nieuwe schooljaar zijn wij ook weer begonnen met de gymlessen. In verband met
de veiligheid dragen kinderen gymkleding en gymschoenen; een korte broek, een T-shirt en
gymschoenen zonder zwarte zolen. Lange haren worden vast gedragen en sieraden zijn af.
Als de gymkleding wordt vergeten, mag uw kind dit lenen van school. Gymkleding is een voorwaarde
om mee te doen met de gymlessen. Het kan voorkomen dat uw kind geblesseerd is, wilt u dit dan
schriftelijk laten weten en wilt u aangeven wat de mogelijkheden of beperkingen zijn.
‘Kom in je sportkleding naar school–dag’

De Nationale sportweek vindt dit jaar plaats van 17 september tot en met 24 september.
In het kader van de Nationale Sportweek riep de Gelderse Sport Federatie woensdag 21 september
2016 uit tot de Gelderse ‘Kom in je sportkleding naar school’-dag. Dat was een bonte verzameling van
allemaal verschillende sportoutfits. Hockey, voetbal, turnen, paardrijden, judo, tennis en nog veel meer.
Voor elke sport is een ander tenue nodig. Het was erg leuk om alle verschillende sportoutfits te zien,
maar ook om er aan elkaar meer over te vertellen.
Deelnemende scholen kunnen een presentatie en een clinic van een Gelderse topsporter op school
winnen. Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Topsport Gelderland. Daarnaast maakt de
school ook kans op een sport- en spelpakket.
Op Facebook is bekend gemaakt dat de Lea Dasbergschool één van de winnaars is!
Jawel, het is gelukt, wij zijn winnaars! Onze sportieve inzet wordt beloond!!!
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Handige ouder(s) gezocht i.v.m. markeren sportbroekjes
Om de zwarte sportbroekjes van school te herkennen en daarmee voor school te behouden, zijn wij op
zoek naar (een) handige ouder(s) die de sportbroekjes wil(len) markeren. Ben je handig met naald en
draad dan mag je contact opnemen met juf Erlinga.
DRINGENDE OPROEP MR
Vacatures medezeggenschapsraad (MR) Lea Dasbergschool
Beste ouders,
Het schooljaar is weer voorbij! Dat betekent dat de invulling van de medezeggenschapsraad (MR) er
ook weer anders uit gaat zien volgend schooljaar. Er is een aantal vacatures voor ouders vrijgekomen.
Wil je inzicht krijgen en inspraak hebben in bepaalde besluitvorming en het beleid van de school? Wil
je jouw kennis en ervaring gebruiken om de school verder te ontwikkelen? Wil je ervaring opdoen
binnen een bestuurlijk orgaan als de MR en jezelf ontwikkelen?
We hebben jouw hulp dringend nodig! Meld je aan en stuur een e-mail met je motivatie naar
mr@leadasbergschool.nl.
Als ouder kun je meepraten over de gang van zaken op en het beleid van de school. Dit gebeurt via de
medezeggenschapsraad (MR). In de MR van de Lea Dasbergschool zitten ouders en leerkrachten. De
MR vergadert ongeveer één keer per zes weken.
Samen bespreken we onderwerpen die direct, maar soms ook indirect met school te maken hebben.
Voorbeelden van onderwerpen die we bespreken, zijn huiswerkbeleid, overblijfbeleid, veiligheidsbeleid
in en rond de school, het formatieplan, het jaarplan van de school en ook de meerjarenplanning. Soms
heeft de MR een adviserende taak, bij andere onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht.
We zien de reacties met belangstelling tegemoet.
Graag tot ziens bij de MR.
Hartelijke groet,
Medezeggenschapsraad Lea Dasbergschool
mr@leadasbergschool.nl

Nog even dit.......
English for Kids starts October 5th
Vind je het leuk om spelenderwijs Engels te leren van een "Native Speaker"? In oktober beginnen de
kinderen van English for Kids met een nieuw blok Engelse lessen. Tijdens de les oefenen de kinderen
veel met de “TH” en andere moeilijke medeklinkers in de Engelse taal. Zij leren ook in zinnetjes
spreken met een goede Engelse uitspraak. "Our English lessons are lots of fun" met o.a. leuke liedjes,
“the English for Kids activity sheet”, en spelletjes zoals "English BINGO and SNAP".
Een blok van 10 lessen op de Lea kost €135 incl. activiteitenmapje.
2L -- groep 5, 6, 7 en 8 -- woensdag: 5 okt t/m 14 dec -- tijd: 12.30 - 13.30 uur
1L -- groep 3 en 4 -- woensdag: 5 okt t/m 14 dec -- tijd: 13.35 - 14.35 uur
Voor inschrijven stuur een email naar info@englishforkids.nl
(vermeld -- naam, leeftijd, groep en cursus 2L of 1L)
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1 oktober Techniekdag
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22 oktober Gelderse Museumdag

Deze flyer is verkrijgbaar in het kantoor van meester Jaap.
12 - 13 november Spellen Spektakel 2016
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