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EU-Schoolfruit
Van 13 november tot en met 20 april doet de Lea
Dasbergschool mee aan het
EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en
fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de
week gedurende twintig weken een portie groente of fruit
uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van
de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt
ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en
fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese
Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén
kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer
lezen op de website www.euschoolfruit.nl.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!
Hier leest u algemene tips over eten en drinken, tips voor thuis & tien tips voor het 10-uurtje.
Afwezigheid
Komende week (6 t/m 10 november) zijn Rob Lingier (directeur),
Annemiek van der Leer (IB’er) en Marlies de Wijs (juf van groep
3TUL) afwezig vanwege een educatieve reis naar The Essential
Schools in Boston en New York. Wij hopen dat zij een fantastische
studiereis hebben, die het Arnhemse Onderwijs nog jarenlang
voorbeelden en inspiratie biedt om voor alle leerlingen nog meer
het verschil te maken.
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De Margrieten
De Margrieten (groep 4) hebben het voor de vakantie nog druk gehad met leuke activiteiten. Zo werd
er door ouders in de klas voorgelezen. Dat was erg leuk. Zij zijn ook naar een voorstelling van het
Gelders Orkest geweest. Uiteraard hebben zij meegedaan aan de griezel(boeken)speurtocht en
mochten zij verkleed naar school komen. De Margrieten en de juf willen alle ouders bedanken voor de
hulp!

Hoofdluiscontrole
Vorige week vrijdag werd er op hoofdluis gecontroleerd. Alle groepen kwamen aan de beurt en ook de
leerkrachten, administratrice en directeur zijn gecontroleerd. In een aantal groepen zijn neten of
hoofdluis geconstateerd. De ouders van de betreffende leerlingen zijn door de leerkrachten telefonisch
op de hoogte gesteld en hebben ook een mail ontvangen. De ouders van de betreffende groepen
hebben wij ook per mail op de hoogte gesteld dat er in de groep van hun kind(eren) neten of hoofdluis
is geconstateerd. Op vrijdag 10 november (volgende week) vindt de hercontrole plaats. Hierover zullen
wij u nog een mail sturen. We hopen dat er met de hercontrole blijkt dat het aantal bevindingen
verminderd is. Dat zou betekenen dat de betreffende leerlingen thuis behandeld zijn en dat dit resultaat
heeft. Het mooiste zou zijn als de hercontrole uitwijst dat de school luisvrij is.
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Hulp kerstwerkgroep
Het is nog niet zo ver, maar de kerstwerkgroep is al bezig met de voorbereidingen. Daar hebben we uw
hulp bij nodig. Vrijdag 24 november a.s. om 12.30 uur komen we een half uurtje bij elkaar, om de
plannen uit te werken.
Vast staat dat we op 20 december een kerstdiner in de klas hebben en aansluitend is er op het
plein een kerstmarkt.
Om dit in goede banen te leiden, hebben we uw hulp nodig. U kunt zich
opgeven bij Juf Bianca, Juf Carolien en juf Sandra.
Op woensdag 6 december om 13.00 uur brengen we de school in kerstsfeer!
Ook hierbij kunnen we uw hulp gebruiken.
Met vriendelijke groet,
De kerstwerkgroep
Nog even dit.........
Sinterklaasintocht Rijkerswoerd
Op zaterdag 18 november rond 12.00 uur komt Sinterklaas aan in Arnhem in het centrum, maar direct
daarna komt hij naar Rijkerswoerd. Rond 15.00 uur zal Sinterklaas aankomen op het plein op
winkelcentrum Rijkerswoerd, waarbij natuurlijk alle kinderen, vaders en moeders, opa’s en oma’s,
meesters en juffen worden verwacht om Sinterklaas en de Pieten toe te zingen.
Zodra Sinterklaas een woordje heeft gedaan, zullen we de muziek volgen naar Sport- en
Ontmoetingscentrum Rijkerswoerd. Hier kan iedereen een plekje zoeken in de zaal of op de tribune en
dan kan de spetterende kindermiddag rond 15.45 uur beginnen. De show duurt tot ongeveer 16.45 uur
en daarna is er nog de mogelijkheid om met Sinterklaas of jouw lievelingspiet op de foto te gaan.
De Pieten kijken weer heel erg uit naar al het enthousiasme van iedereen die er tijdens de intocht in
Rijkerswoerd bij is!
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