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Notter, 19 maart 2019.
Geachte ouders,
Deze week staat in het teken van het project Jong Leren Eten. Wij hebben afgelopen periode
gewerkt aan het bewust worden van wat we eten, waar het vandaan komt en hoe gezond het is.
Wij willen niet voorschrijven wat iemand moet eten, maar we hopen wel dat er nagedacht wordt
over wat we eten. Zo hebben de leerlingen ontdekt dat kleur en presentatie voor een deel de
smaak bepalen. Ook wanneer je iets “niet lust”, is het belangrijk om er een heel klein stukje van
te proeven. Vaak valt het dan nog mee. Hieronder leest u meer.
Lied van de week:
Groep 3/4: ps. 25: 2
Groep 5/6: Lied: Zou voor de Heer......
Groep 7/8: Lied 118: 1
Zendingsgeld: € 26.50
Veertigdagentips.
* Wat je aanpakt valt mee, wat je uitstelt weegt zwaar.
* Moed groeit door durf, vrees door uit te stellen.
* Als je de waarheid vertelt, hoef je niets te onthouden.
Geboren.
Jurre Ooink op den Dijk uit groep 1a heeft een zusje gekregen. Ouders en grootouders; van harte
gefeliciteerd met Emmy.
Het Project.
Donderdagmiddag gaan 7 en 8 als laatste groepen naar de kookworkshop.
Beide groepen gaan met de fiets. Meer info hebben de ouders via de mail
ontvangen.
Donderdagavond sluiten wij het project af voor de ouders, broers, zussen,
opa’s en oma’s met een open huis van 18.30 tot 20.00 uur. Onderstaan
leest u wat u in de verschillende lokalen kunt doen en zien. Daarnaast
hebben we Kaasmakerij en boerderijwinkel “Zuna kaas” van de familie
Ter Haar en “Reggezuivel” van de familie Beunk uitgenodigd om met
een standje in de hal te gaan staan.
Op vrijdagmorgen 22 maart eten we met alle leerlingen van de school in de gymzaal. Een aantal
opa’s en oma’s helpen ons hierbij. Het zou fijn zijn, wanneer zij om 11.00
uur op school zijn. De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn om 12.30 uur vrij.
Groep 5 t/m 8 heeft ’s middags gewoon school.
* In groep 1 en 2 kunnen de kleuters 3 dingen doen: zelf een druivenrups
maken, een smoothie maken samen met papa/mama en het spel: 'raad het
fruit' spelen. De kleuters krijgen hiervoor waardebonnen mee. Deze
kunnen ze inleveren om het bijbehorende spel te spelen. Daarnaast is al
ons eigen gemaakte groente en fruit te bewonderen en mag iedereen een
kijkje komen nemen in onze bakkerij. Donderdagmorgen worden er door
de kleuters lekkere, gezonde hapjes gemaakt. Deze kunt u donderdagavond
komen proeven in de kleutergroep! Ook zijn er foto's van de afgelopen weken te zien!!
* In groep 3/4 is te zien waar we de afgelopen drie weken aan hebben gewerkt. Dit ging over
zuivel en wat daar allemaal van gemaakt is. Daarom kan er een gezonde smoothie gemaakt
worden waar zuivel en fruit in wordt verwerkt.
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Ook hebben we ons verwonderd over fruit en groente uit andere landen en staat er daarom
Indische soep op het menu. Er is ook zelfgemaakte jam voor de liefhebber! Kom lekker proeven
in groep 3/4 en bekijk wat ze allemaal geleerd hebben over gezond eten de afgelopen weken.
* Groep 5/6 gaat donderdagmiddag allerlei gezonde lekkernijen voorbereiden. Deze kunnen 's
avonds worden geproefd. In de klas kunnen de ouders het gemaakte werk bewonderen.
Een aantal kinderen heeft de leiding bij een quiz die we in de klas doen. Gedurende deze avond
worden er foto's op het bord gepresenteerd over de afgelopen weken.
* In groep 7/8 gaan we knutselen met fruit en kun je het een en ander proeven wat door de
leerlingen gemaakt is. Er is ook te zien waar de kinderen de afgelopen weken over gewerkt
hebben. Daarnaast kunnen er spelletjes gespeeld worden, die door de leerlingen van 7/8 zelf zijn
gemaakt. En we houden een bottleflipchallenge en een KAHOOT! quiz. Al met al genoeg leuks
in groep 7/8.
Techniek.
Vrijdagmiddag is er de tweede les van techniek. Wie starten om 14.15 uur.
Luizencontrole.
Dinsdagmiddag komen een aantal moeders om wat steekproeven te nemen. Wij hopen dat alle
kinderen weer luisvrij zijn. Blijf zelf regelmatig controleren!
Wandelen voor Water 20 maart
Begin maart heeft een gastdocent verteld hoe het in Derde Wereldlanden is om geen waterleiding
thuis te hebben. Om de nood wat te verlichten, zamelen we geld in om te helpen. Dit door een
sponsorloop (samen met 19.000 andere leerlingen) met een rugzak met enkele flessen water.
Groep 5 t/m 8 start om 10.40 uur en gaat vanaf school over Zunaweg naar Molendijk-Zuid. Dan
over het fietspad en onder de tunnel door naar de Klokkendijk. Bij De Grimberghoeve staan de
groepen 1 t/m 4. Groep 3/4 loopt via de Van Kregtenweg en Schapendijk daarnaartoe en groep
1/2 loopt rechtstreeks naar de Grimberghoeve. Gezamenlijk wandelen wij dan weer naar school.
De opbrengst van deze actie is voor hulp aan Nigeria. Alle leerlingen hebben een sponsorkaart
meegekregen. Deze kunnen zij 20 maart weer meenemen naar school met het bedrag dat is
opgehaald. Het zendingsgeld van deze maand is ook voor dit doel.
Voetvaltoernooi 20 maart
Meisjes:
13.00 uur De Talenter 1 - School met de Bijbel
14.00 uur School met de Bijbel - Klim-Op
15.00 uur Beatrixschool - School met de Bijbel
16.00 uur School met de Bijbel - Wilhelminaschool
Jongens:
13.40 uur School met de Bijbel - Klim-Op 2
14.40 uur School met de Bijbel - Constantijnschool
15.20 uur Johan Frisoschool - School met de Bijbel

Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

