Weekmail obs Hagen 11 oktober 2019
Kinderboekenweek 2019

Er werd deze
week weer heel
veel voorgelezen.
Door de kinderen
van groep 8 en
door oma’s.
En natuurlijk door
de eigen juf!

Binnenkort…..
•
•
•
•
•
•
•
•

In de week van 7 oktober en van 14 oktober worden de oudergesprekken gepland.
Maandag 14 oktober is er tijdens de gymles een clinic basketbal voor de groepen 7 en 8.
Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober zijn alle kinderen vrij: dan is het herfstvakantie.
Woensdag 30 oktober is de fietsverlichtingsactie.
Woensdag 6 november zijn de schoolzwemkampioenschappen voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 6.
Maandag 18 november zijn alle kinderen vrij. Dan is er een studiedag voor het personeel.
Woensdag 20 november is het schoolhandbaltoernooi voor meisjes.
Woensdag 27 november is het schoolhandbaltoernooi voor jongens.

Dustin uit groep 6

De voorleeskampioenen van elke klas
mochten deze week ‘s morgens voorlezen in de hal voor alle kinderen.

Charlotte en Merkeb uit groep 3
en Annabel uit groep 4.

Shaelynn uit groep 7.

Eten en drinken op school
Tussendoortjes- en traktatiebeleid.
Net als iedere ouder wilt u ook dat uw kind uitgroeit tot een gezonde volwassene die lekker in zijn of
haar vel zit. De beste basis hiervoor is een gezonde leefstijl. Hoe kunt u uw kind gezonde leefgewoontes aanleren? Door de enorme hoeveelheid informatie van alle kanten en de overvloed aan keuzes in
de supermarkt, is soms niet meer te overzien waar je als ouder en/of verzorger op dit gebied goed
aan doet. Om hier wat meer duidelijkheid aan te geven, gebruiken wij als school hiervoor de richtlijnen van de GGD. Zij leggen de nadruk op het beperken van het aantal eet- en drinkmomenten per dag
tot maximaal 7 keer. Naast de drie hoofdmaaltijden kan er nog maximaal 4 keer per dag tussendoor
iets gegeten of gedronken worden. Dat is beter voor de gezondheid en het gebit.
Om 10 uur eten we allemaal een gezonde pauzehap.
Maar wat zijn verder goede adviezen?
Lunch
De lunch geeft je kind weer nieuwe energie om
de hele middag te leren en te spelen. Volkorenbrood en bruinbrood zijn de gezondste keuzes.
Daarin zitten namelijk lekker veel vezels. Vezels
zijn nodig voor een goede darmwerking en spijsvertering. In volkorenbrood zitten de meeste vezels. Kies ook voor beleg waar niet te veel suiker
in zit, bijvoorbeeld kaas, pindakaas, vleeswaren,
een ei of appelstroop, dun belegd. Bij de lunch
zijn melk, karnemelk of water om te drinken de beste keuzes.
Meer informatie over een gezonde lunch vindt u op:
https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik
Koekjes of snoep bij de lunch zijn niet toegestaan.
Trakteren.
Er hoeft niet altijd gekozen te worden voor een traktatie waar helemaal geen suiker in zit, maar let
wel op de plakkerigheid en de hoeveelheid. Het alternatief voor snoep is vaak kaas, worst of chips. Dit
bevat echter veel vet, wat natuurlijk ook niet goed is voor de gezondheid.
Hieronder een aantal adviezen t.a.v. traktaties:
•
Zorg dat de traktatie niet te groot of teveel
is.
•
Kies bij voorkeur een gezonde traktatie
(www.gezondtrakteren.nl)
•
Denk ook eens aan niet-eetbare traktaties.
•
Geef de leerkrachten dezelfde traktaties
als de kinderen. (Dat willen we echt heel
graag!)
•
Snoep en chocola willen we echt niet, dit
wordt niet in de klas uitgedeeld, maar gaat aan
het eind van de dag met de kinderen mee naar
huis.

Week van de gezonde pauzehap.
Deze week hebben we op school deelgenomen aan de Week van de
gezonde Pauzehap.
Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben de kinderen op school een
pauzehap gekregen en alleen water erbij gedronken.
Zo was er op dinsdag watermeloen en banaan, op woensdag reepjes paprika, komkommer en wortel met een dip van pindakaas en op donderdag een meergranen rijstwafel met een plakje kaas.
In elke groep werd aandacht besteed aan waarom een gezonde Pauzehap
belangrijk is.

Iedereen heeft heel goed hieraan meegedaan!

De groep van juf Dorine had afgelopen vrijdag nog een inloopmiddag, omdat juf Dorine de week ervoor ziek
was. De opkomst was geweldig!!

Bij de peuters
Deze week is het de laatste week met het thema Verkeer.
We hebben nog gefietst, en geknutseld. Ook hebben we
liedjes gezongen over de trein!
Maandag hebben de kinderen met de auto's gespeeld. Zemochten met de auto's tekenen in het scheerschuim! Dat is
een feest!
Woensdag en donderdag zijn de kinderen van groep 8 komen lezen. Dit was erg leuk! Onze kindjes waren vol aandacht aan het luisteren.

14 oktober start het thema "Herfst".
Volgende week maandag de 14de gaan we gelijk met
zijn alleen naar het bos, daar hebben we heel veel
zin in.
BOSWANDELING START OM 9.00 UUR TOT ONG. 11 UUR!

DE HERFSTSTUKJES:
De herfst stukjes maken
we samen met de kinderen op woensdag en
donderdag. De ouders
hoeven deze dagen niet
mee te knutselen!

