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Zwemsportdag (’s middags)
Groep 1-4 vrij
Studiedag – alle leerlingen vrij
Halfeest 1/2 KAN & 8FLI
Scholenmarkt VO – Lorentz Lyceum
Sinterklaasviering - CONTINUROOSTER

Halfeestrooster
Inmiddels is het halfeestrooster bekend. Zoals gewoonlijk is het halfeest op vrijdag en start om 08.45
uur. Uiteraard zijn alle ouders welkom om te komen kijken. Noteer de datum van de groep van uw
kind(eren) alvast in uw agenda!
25 november
3 februari
17 februari
17 maart
31 maart
7 april
12 mei
16 juni

1/2 KANGOEROES & 8 FLITSEN
3 TULPEN & 8 ASTRONAUTEN
5 CACTUSSEN & 7 RAKETEN
4 MADELIEVEN 7 6 PLANETEN
½ KOALA’S & 7 SATELLIETEN
3 ROZEN & 6 STERREN
½ KIKKERS & 5 KLAVERS
4 MARGRIETEN & ?

10-minutengesprekken
In de week van 21 november zijn er 10 minutengesprekken! Deze gesprekken zijn facultatief. Sommige
ouders hebben kortgeleden tijdens een kennismakingsgesprek van gedachten kunnen wisselen met de
groepsleerkracht en daardoor is het niet nodig dat er voor elke ouder (kind) een gesprek ingepland
gaat worden. Als de leerkracht redenen heeft om u uit te nodigen dan zal dat zeker gebeuren en als er
zaken zijn die u met de leerkracht van uw kind wil bespreken dan bent u van harte welkom. Aan de
deur van de lokalen zal een intekenlijst worden opgehangen!
Sinterklaasviering
Op maandag 5 december hebben wij sinterklaasviering. Deze dag zal er
continurooster zijn. Dit houdt in dat alle leerlingen in de klas lunchen en zij om
14.00 uur vrij zijn. Denkt u eraan om eten en drinken mee te geven?!
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Schoolfruit
Vanaf afgelopen woensdag doen wij mee aan het EU-schoolfruit. Het EUSchoolfruit- en groenteprogramma wordt aangeboden door de Europese
Unie, het ministerie van Economische Zaken en de schoolfruitleveranciers.
Het programma valt onder de Europese Schoolfruitregeling en wordt
financieel ondersteund door de Europese Unie.
Dit houdt in dat wij 20 weken lang, voor alle leerlingen 3 stuks fruit of
groente per week krijgen. De leerlingen zullen dit op woensdag, donderdag
en vrijdag aangeboden krijgen. In de klas zal een fruitmand/-schaal staan
waar de leerlingen in de fruitpauze iets uit mogen pakken. Het aanbod is
wisselend.
EU-Schoolfruit werkt! Het is lekker, gezond, leerzaam en duurzaam!
 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.
Hoog, hoger, hoogst!
Veerle, Livia en Lore van de Kikkers hebben met Kapla een héle hoge toren gebouwd. Maar de toren
was nog niet hoog genoeg. De dames bleven maar stapelen waardoor er zelfs stoelen aan te pas
moesten komen. Niet alleen de juffen en meesters die langsliepen waren onder de indruk van de hoge
toren, ook de leerlingen van de bovenbouw vonden het erg knap van Veerle, Livia en Lore!
Ook Mika, Rosa-Linn en Pauline hebben een mooie toren gebouwd. Ze wachtten totdat het om zou
vallen en ze werden er niet boos om toen het ook omviel!
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Bonnen Bruna
Bonnen van kinderboeken, die in de periode van 3 t/m 16
oktober bij Bruna zijn gekocht, kunnen t/m donderdag 17
november nog bij de administratie worden ingeleverd! Dus heeft
u nog een (of meerdere) bon(nen)? Lever deze dan in en help
ons aan nieuwe leesboeken!
1 M²
Groep 6 de Planeten heeft tijdens de projectles rekenen, gekeken met hoeveel
kinderen je op één vierkante meter kan staan. Het was even proppen, maar
uiteindelijk stonden ze er met wel 19 kinderen op. Al stond dat volgens de
kinderen niet heel comfortabel......
Zwemsportdag
De Zwemsportdag voor het basisonderwijs wordt gehouden op woensdag 16
november. Dit vindt plaats in zwembad de Grote Koppel van 14.00 tot 17.00 uur.
De Zwemsportdag is een combinatie van zwemwedstrijden en waterpolo.
Deelname is individueel en kan via:
www.zwemmeninarnhem.nl/zwemsportdag/inschrijfformulier-zwemsportdag-individueel/
Afscheid meester Kees
Zoals besproken op de ouderavond gaat meester Kees van den Berg met ingang van 1 januari 2017
met pensioen. We zijn momenteel bezig om zijn opvolging te regelen. Wij verwachten dat dit voor 1
december geregeld is zodat er een goede werkoverdracht kan zijn.

Nog even dit.......
EERSTE COMMUNIE 2017
De RK Eusebiusparochie nodigt de kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten uit om volgend
voorjaar mee te doen aan de voorbereidingen en viering van de Eerste Communie.
De Eerste Communieviering voor kinderen uit Arnhem Zuid is gepland op zondag 14 mei 2017 in de
Lucaskerk te Elden. Bij een groot aantal aanmeldingen zijn er op deze dag twee vieringen.
Op dinsdag 24 januari 2017 van 20.00 tot 21.30 uur is er voor ouders/verzorgers een informatieavond
in de Lucaskerk. Op deze avond wordt inhoudelijk ingegaan op de betekenis van de Eerste Communie
en wordt informatie gegeven over het voorbereidingstraject.
Vanaf februari wordt een aantal voorbereidingsbijeenkomsten gehouden met de communicantjes,
waarbij we toewerken naar een feestelijke Communieviering op 14 mei.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website:
www.eusebiusparochie.nl
Opgave voor de Eerste Communie kan door het inschrijfformulier op de website in te
vullen. U kunt ook bellen met het parochiesecretariaat: 026-4424567.
Aanmelden is mogelijk tot 15 januari 2017.
Werkgroep Eerste Communie Arnhem Zuid
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Oktober + herfstvakantie + november

12 - 13 november Spellen Spektakel 2016
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