30 september 2020

•
•

15 oktober: Schoolfotograaf gaat niet door
19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie

Wat is er te doen in de ouderkamer?
In verband met de verscherpte maatregelen rondom corona zijn er tot de
herfstvakantie geen bijeenkomsten in de ouderkamer.

Peuteropvang Kruispunt
Voor de peuters hebben we een mooie en uitdagende ruimte. We werken met verschillende hoeken in de
groepsruimtes, in de hal en ook in de buitenruimte. Hierdoor worden de kinderen uitgedaagd om telkens weer iets
nieuws te ontdekken. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om zelf te kiezen. Het ene moment wil een kind graag
met anderen spelen en soms heeft het ook behoefte aan rust en een eigen plekje.
Samen spelen met leeftijdsgenootjes
De peuteropvang biedt voor kinderen vanaf 2 jaar de kans om te spelen met leeftijdsgenootjes en zich te
ontwikkelen tot kinderen die klaar zijn voor de basisschool. We hebben ruimte voor maximaal 16 kinderen op de
peutergroep. We werken aan de belangrijkste vaardigheid; het samen spelen. De peuters spelen samen in de hal,
buiten en in de groepsruimte.
Voor- en vroegschoolse educatie
De opvang van de peuters wordt vormgegeven door een
methode die gebruikt wordt voor voor- en vroegschoolse
educatie, het zogenaamde VVE.
Wij gebruiken de methode Uk en Puk, waar de hoofdrol is
weggelegd voor de pop Puk. De nadruk ligt op spelen, want
van spelen leer je veel. De extra aandacht voor taal en de
voorbereiding op het basisonderwijs gebeurt ook
spelenderwijs; we leren de peuters vaardigheden om
om te kunnen gaan met taal, een dagritme en regels & afspraken die je met elkaar maakt.
Meer informatie of aanmelden? Kijk op https://www.kindercreche.nl/locaties/kruispunt

Cantares en schoolfotograaf
Cantares zal niet plaatsvinden en de schoolfotograaf wordt verplaatst naar het voorjaar.

Mop van de week
De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel en roept Jantje dat hij moet komen eten. Ze zegt: “Ik heb
het tafelkleed net gewassen, dus maak het niet vies!
Als je knoeit houd ik per vlek twee euro op je zakgeld in.” Vervolgens gaat ze de keuken weer in.
Als ze terugkomt, ziet ze jantje met zijn lepel soep uitsmeren over het laken. Ze is woedend en schreeuwt naar
Jantje: “Wat ben je aan het doen!?”Jantje zegt: “Ik maak van drie vlekken één vlek, dan ben ik minder zakgeld kwijt.”

Verjaardagen
Wo 30 september

Iman (5 jaar) - groep 1-2B

Vr 2 oktober

Mikail (6 jaar) - groep 1-2A

Za 3 oktober

I'jaz (6 jaar) - groep 3

Zo 4 oktober

Yüsra (9 jaar) - groep 6 Ayaan (9 jaar) - groep 5

Di 6 oktober

Zuhayb (12 jaar) - groep 8

Wo 7 oktober

Dilet (5 jaar) - groep 1-2A

Zo 11 oktober

Nasim (11 jaar) - groep 7 Lu'ay (9 jaar) - groep 5

Wo 14 oktober

Younes (6 jaar) - groep 3

Plastic dopjes sparen
Beste ouders,
De komende tijd doen wij als school mee met een spaaractie van de gemeente. Voor het goede doel, KNGF
Geleidehond, sparen wij de komende tijd harde plastic doppen (bijvoorbeeld van flesjes, pastapotten,
pindakaaspotten, medicijnpotjes etc.). Het is de bedoeling dat wij zoveel mogelijk doppen sparen, want hoe meer
doppen wij hebben, hoe meer wij aan het goede doel kunnen doneren.
We houden daarom een wedstrijd in de school, welke klas kan de meeste doppen sparen? De klas met de meeste
doppen wint!
Het is de bedoeling dat de leerkrachten in de klas van uw kind aandacht besteden aan afvalscheiding, zodat de
leerlingen zich bewust worden van plastic afval en leren wat zij nog meer met afval kunnen doen.
Wilt u ons helpen sparen? Alvast bedankt namens alle kinderen en KNGF Geleidehond.

Schoolfruit!
Geweldig nieuws, onze school mag weer meedoen aan het schoolfruit project van de EU!
Van 9 november t/m 16 april krijgen uw kinderen gratis drie porties groente en fruit per week op school.
Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen
gezond, maar ook leuk! Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in
voor de nieuwsbrief voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EUSchoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen
worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten verbonden aan het
programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.

