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Beste ouders en/of verzorgers,
- Het was deze week lastig om geconcentreerd te werken in
Lampje
school. Vorige week trilde alles door de enorme heipalen die de Dit is een verhaal over de zee. Over gegrond in moesten, deze week omdat er een enorme hijskraan
heimzinnige zeewezens en woeste piraten.
naast de school werd gebouwd. Het zal de concentratie niet al- Over het Zwarte Huis van de Admiraal,
tijd ten goede komen maar het is ook wel heel leuk en leerzaam waarvan ze zeggen dat er een monster
woont. Over een grijze vuurtoren op een
om van zo dichtbij dit bouwproject mee te maken.
eiland dat nog net vastzit aan het vaste land.
- Belangrijk nieuws voor groep 7 en de hele school. Juf Else
woont al een aantal jaar in Den Haag. Zij heeft nooit een hekel Over Lampje, de
gehad aan reizen maar heeft er toch voor gekozen een baan te dochter van de
vuurtorenwachaccepteren in de buurt van haar woning. Dat vinden we begrijter, die iedere
pelijk maar ook heel erg jammer. We verliezen er een zeer eravond de eenenvaren leerkracht mee. Juf Else blijft in ieder geval tot de kerst
zestig treden beop onze school, we zijn inmiddels druk bezig een goede opvolklimt om het licht
ger te vinden.
aan te steken.
-Maandag krijgt u van ons de brief mee over de ouderbijdrage. Over een stormWe hopen dat u deze wilt betalen. Als u vragen heeft over de
achtige avond,
ouderbijdrage of een afspraak wilt maken over een betalingsre- waarop de lucigeling, loop dan gerust even binnen.
fers op zijn en
-We krijgen de laatste tijd met enige regelmaat signalen van
alles misgaat.
digitaal pesten. Er worden kinderen op social-media uitgeschol- Maar vooral over
den en buitengesloten. Dat gaat over Instagram, Youtube maar dapper zijn en
ook Whatsapp. Wij maken ons hier zorgen om. Wij starten daar- meer kunnen dan
je ooit had gedacht.
om op school met groep 7 en 8 binnenkort weer met het programma MediaMasters om kinderen te leren wat de gevaren en Vanaf ca. 9 jaar. Schrijfster: Annet Schaap
gevolgen zijn van hun gedrag online. We hopen dat u als ouders
ook regelmatig met uw zoon of dochter bespreekt wat hun online gedrag is.
-Aanstaande maandag krijgt u een folder mee over Actie Schoenenmaatje. De
schoenendozen kunnen worden ingeleverd van maandag 20 november t/m vrijdag 24 november.
Hartelijke groet, Cees de Graaf

Nationaal schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt is groter dan ooit! Meer dan een half miljoen kinderen schuiven in de ontbijtweek aan tafel op bijna 3.000 basisscholen in heel
Nederland. Dit jaar doen scholen in maar liefst 356 gemeenten mee. De ontbijtweek is extra bijzonder, want we vieren de 15e editie van het Nationaal
Schoolontbijt. Een jubileum dus! Het thema van deze editie is ‘Gezond ontbijten is geen kunst!’. We laten op allerlei manieren zien hoe leuk, lekker en
makkelijk het is om de dag goed te beginnen. Op www.schoolontbijt.nl kunt u
meer informatie vinden over het ontbijt.
Met de online Ontbijtmeter kunnen alle kinderen zien hoe gezond hun ontbijt is
en hoe ze het kunnen verbeteren, leuk om thuis met uw kind te doen.
(www.ontbijtmeter.nl)
Onze school doet ook dit jaar weer mee en wel op donderdag 9 november aanstaande. Elke groep begint die dag met een gezond ontbijt. Het brood wordt
gebakken door Bakker Fijn.
Wij zorgen ook voor lactosevrije margarine en er is glutenvrij brood. Als beleg
is er kaas, jam, appelstroop en perenstroop. Bij het ontbijt kan melk, thee of
water worden gedronken. Bij andere allergieën is het misschien handig dat u
uw kind zelf beleg meegeeft.
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