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Notter, 26 februari 2019.
Geachte ouders,
Volgende week starten we met het project: Jong Leren Eten! Op maandag 4 maart is de aftrap en
start het team met een toneelstukje “Nandy’s
verrassing”. Een gezonde School? Wij denken dan in
de eerste plaats aan gezond eten. Zeker, maar wij
willen daar het bewegen en sporten ook in
betrekken. Elke klas maakt een eigen programma
met bijbehorende uitstapjes of workshops. Doel van
dit project is om kinderen informatie te geven over
en in aanraking te laten komen met gezond voedsel,
zodat zij later verantwoorde en ook duurzame keuzes kunnen maken. Voeding en Bewegen staan
centraal de komende weken.
Overzicht van activiteiten:
4 maart Openingsact met toneelstukje.
4 maart Groep 1/2 brengt bezoek aan groente- en fruitmarkt in Rijssen.
5 maart Gastles Wandelen voor Water
7 maart Kookworkshop voor groep 3/4 Reggesteyn Rijssen door gastdocent.
13 maart Biddag voor Gewas en Arbeid.
14 maart Kookworkshop voor groep 5/6 Reggesteyn Rijssen door gastdocent.
21 maart Kookworkshop voor groep 7/8 Reggesteyn Rijssen door gastdocent.
21 maart Afsluiting project met ouders van 18.30 tot 20.00 uur.
22 maart Afsluitende lunch met de leerlingen om 11.30 uur.
Tijdens deze periode wordt er ook in de groepen gekookt en eten bereid. Wellicht hebben wij de
hulp van enkele ouders of misschien wel grootouders nodig. Wij zouden het op prijs stellen
wanneer enkele opa’s en oma’s op 22 maart willen helpen met de lunch. Zij mogen uiteraard dan
ook mee-eten. Meer info volgt nog. Omdat we de gehele periode bezig zijn met gezonde
voeding, willen wij u vragen om de kinderen ook een gezonde lunch mee te geven. Geen koekjes
en snoep meer of alleen maar zoet op het brood. Ook wanneer kinderen in deze periode jarig
zijn, wilt u dan rekening houden met de traktatie! Daarnaast zou het in het kader van de
duurzaamheid fijn zijn wanneer er geen pakjes worden meegegeven, maar flesjes of bekers die
weer hergebruikt kunnen worden. Of boterhamtrommeltjes i.p.v. plastic zakjes.
Wat doen we in de groepen:
Kleuters:
Groep 0/1/2 gaat de komende periode werken over groente, fruit, vlees en brood. We gaan
maandag 4 maart een uitstapje maken naar de markt, de bakker en de vleeswarenafdeling van de
HEMA. Elk groepje kinderen krijgt een boodschappenlijstje mee en samen gaan ze de producten
van hun lijstje kopen. Na afloop gaan we de verschillende producten proeven in de klas. Ook
gaan we tijdens deze weken ontdekken wat gezond en ongezond eten is en maken we leuke
werkjes passend bij het thema. We hebben nog niet voldoende ouders die mee kunnen rijden
naar de markt. Ouders kunnen zich opgeven d.m.v. het gele formulier (is meegegeven).
Groep 3/4
In groep 3 en 4 leren de kinderen over de herkomst van ons eten en worden ze gestimuleerd om
nieuwe dingen uit te proberen. In deze lessen gaat het over proeven met al je zintuigen, over
gezond eten en de herkomst van eten. We doen proefjes, maken iets gezonds klaar met elkaar en
leren waarom gezond eten belangrijk is voor ons lichaam. Daarnaast ontdekken de leerlingen van
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alles over zuivel door zelf op onderzoek te gaan. Ook gaan zij op bezoek bij een kaas- en
zuivelboerderij.
Groep 5/6
Groep 5/6 gaat verschillende dingen ontdekken rondom het thema gezond. De kinderen ervaren
(door te proeven) dat er verschillende soorten smaken zijn. Ook ontdekken de kinderen dat er in
veel producten suiker zit en leren wat suiker met je lichaam doet. Als echte kunstenaars maken
de kinderen kunstwerken passend bij het thema. Er staat een excursie gepland, maar waar we
naar toe gaan is nog een verassing. Natuurlijk wordt er tijdens de lessen of leswisselingen
gezellig samen bewogen! Komt u donderdagavond 21 maart al onze zelfgemaakte lekkernijen
proeven in ons klassenrestaurant?
Groep 7/8
In groep 7/8 gaan we de komende weken met veel verschillende onderdelen van een gezonde
levensstijl aan de slag. Zo gaan we onder andere een proeverij houden, we gaan broodjes gezond
knutselen en we gaan bijhouden wat we zoal op een dag eten. Qua beweging gaan we ons bezig
houden met de verbranding van calorieën (hoe werkt dit precies?) en doen we mee met yoga- en
gymlessen waarin we ook een echte fittest gaan doen! Het hoofdstuk van de natuurlessen gaat
over ons lichaam; hoe werkt deze en wat verandert er allemaal? Tot slot gaan we zelf aan de slag
en zullen we proberen iets lekkers te presenteren op de kijkavond op donderdag 21 maart. U
komt toch ook?
Lied van de week:
Groep 3/4: Lied: Kijken is een wonder.
Groep 5/6: ps. 121: 1
Groep 7/8: ps. 62: 1
Zendingsgeld: € 37,00
Welkom
Ruben Kippers is deze week bij de kleuters gestart. Ruben is het broertje van Rifka, Esra en
Benjamin. Wij wensen Ruben een heel fijne en leerzame schooltijd.
Rapporten.
Wilt u deze maand de rapporten inleveren bij de groepsleerkrachten?
Schoolmaatschappelijk Werk.
Op dinsdag 26 februari houdt Francien Sander spreekuur in de lerarenkamer. Zij is van 14.45 tot
15.45 uur aanwezig. U kunt vrij binnenkomen of een afspraak maken. Ook kunt u haar
telefonisch of via de mail advies vragen. (f.sander@avedan.nl, mobiel nummer: 06 24 321 603)
Voorlichting.
Donderdagmiddag komen vrijwilligers van de Wildbeheereenheid afdeling Rijssen voorlichting
geven aan groep 7/8 over dieren in hun natuurlijke omgeving. Van bijen tot roofvogels en van
fazanten tot hazen. Om alles wat aanschouwelijk te maken zijn er ook een aantal opgezette
dieren mee.
Stagiaire.
Voor de voorjaarsvakantie is Melanie Dannenberg als stagiaire bij de kleuters begonnen. Zij
volgt op het Hoornbeek college de studie Pedagogisch Werk niveau 4.
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

