
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       Weekmail obs Hagen 4 oktober 2019 

 

 

     

    Week van de gezonde pauzehap.   

 

 Volgende week, de week van 7-10 oktober, besteden we in alle groepen aandacht aan gezonde pauze-

hapjes. We doen als school mee met “De week van de gezonde pauzehap”.   

De week van de gezonde pauzehap is een lesprogramma van Ik eet het beter, een educatief platform 

van Albert Heijn. Binnen dit platform ontwikkelt Albert Heijn, in samenwerking met het Voedingscen-

trum en sportkoepel NOC*NSF, verschillende initiatieven die leerlingen van de basisschool actief aan-

zetten tot een gezonde leefstijl.  

Tijdens deze week leren de kinderen hoe lekker en leuk het is om te kiezen voor gezonde tussendoor-

tjes. Op dinsdag, woensdag en donderdag 

hoeven de kinderen geen eten voor in de 
pauze van 10 uur mee te nemen. Deze 

dagen krijgen ze om 10 uur iets te eten 

van school. Ze moeten wel zelf iets te 

drinken meenemen.  

 

En ze moeten wel zelf brood meenemen 

voor tussen de middag natuurlijk.  Meer 

informatie over de Week van de Pauze-

hap en andere initiatieven van Ik eet het 

beter vindt u op ikeethetbeter.nl. Daar 

staat ook de Schijf van Vijf, een handig 

hulpje bij het bedenken van gezonde 

maaltijden en pauzehappen. 

             

       

 

   Binnenkort….. 

 

• In de week van 7 oktober en van 14 oktober worden de oudergesprekken gepland. 

• De week van 7 oktober is ook de week van de gezonde pauzehap. 

• Vrijdag 11 oktober zijn alle kinderen vrij. Dan is er een studiedag voor het team. 

• Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober zijn alle kinderen vrij: dan is het herfstva-

kantie. 

• Woensdag 30 oktober is de fietsverlichtingsactie. 

• Woensdag 6 november zijn de schoolzwemkampioenschappen voor de kinderen uit de groe-

pen 3 t/m 6. 



    Start Kinderboekenweek op Hagen 

 

Afgelopen woensdag is op obs Hagen de Kinderboekenweek 

van 2019 officieel geopend door meester Michel. Hij vertelde 

over het thema van dit jaar: reis je mee?  

In alle groepen zijn twee boeken terecht gekomen die mogen 
reizen! Met de groep wordt bedacht hoe we een boek zover 

mogelijk kunnen laten komen. Als we berichtjes krijgen van 

mensen die het boek hebben gevonden, gaan we kijken welke 

groep de boeken het verst heeft laten reizen en deze groep ver-

dient een prijs!  

Verder zijn we aan het kilometerlezen: elke dag lezen de kin-

deren een aantal bladzijden. We rekenen 1 kilometer voor een 

gelezen bladzijde. Aan het eind van de dag tellen we de kilome-

ters op en kijken we hoever we kunnen reizen.  

 

Bij de groepen 1 en 2  en bij de peuters wordt voorgele-

zen door groep 8, het zogenaamde vriendjeslezen.  

 

 

 

 

 
En er komen in de kleuter-

klassen zelfs opa’s en oma’s 

voorlezen. 

 

 

 



Ook zullen de komende weken de voorleeskampioenen uit elke klas voorlezen in de grote hal. 

In de klassen besteden de leerkrachten veel tijd aan het lezen en voorlezen van mooie verhalen. 

 

Linde uit groep 5 en Lema uit groep 8 mochten vrijdag al  voorlezen  in de hal. 

 

    Naschools schaken op Hagen 

 

Het Bredeschool Netwerk Noord heeft samen met de basisscholen uit de wijk een leuke activiteit 

voor kinderen georganiseerd. Niels van der Mark, schaaktrainer van de KNSB, komt 10 woensdagmid-

dagen op onze school schaakles geven aan de kinderen die zich hiervoor willen opgeven. Het begint 

meteen na de herfstvakantie. En de  lessen zijn van 14.15 tot 15.15 uur, dus meteen na schooltijd. De 

kosten hiervoor zijn 20 euro voor 10 lessen. 

Alle kinderen hebben hier ook een folder van mee naar huis gekregen. En je kunt je opgeven tot aan 

de herfstvakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden kan bij Niels: via de mail: 

schaakelaar@gmail.com 
Of via de telefoon: 0618811178 

 

mailto:schaakelaar@gmail.com


 

 Even voorstellen… 
 
Willemijn Markhorst 

Jeugd- en gezinswerker Noord & Centrum bij Buurtplein 

E-mail:  w.markhorst@buurtplein.nl 

Mobiel:  0651549162 

 

Dag kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten,  

 

Mijn naam is Willemijn en ik werk als jeugd- en gezinswerker in de 

wijk Noord en Centrum. Ik ben voor school Hagen het aanspreek-

punt voor al uw vragen rondom opvoeden. Ik kan u ondersteunen en 

adviseren op het gebied van opvoeding, financiën, werk, relaties e.d.  

 

Iedereen doet zijn best om zijn kind zo goed mogelijk op te voeden. 

Toch heb je soms vragen over bijvoorbeeld eten, slapen, luisteren en 

druk gedrag. Soms vraag je je misschien af: “doe ik het wel goed?” 

Het kan dan fijn zijn als er iemand (even) met je mee denkt. Ik kan een advies geven over passende 

hulp voor uw kind en/of uw gezin. Deze hulp kan dan eventueel ook geïndiceerd worden door de Ge-

meente Doetinchem. 

 

Als u wilt kunt u rechtstreeks contact met mij opnemen. Ik ben bijna elke donderdagochtend van 8:15 

tot 8:45 op school Hagen te vinden. Daarnaast ben ik op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag be-

reikbaar op 06-51549162 en via de e-mail. Ook kunt mij benaderen via de leerkracht of intern begelei-

der van school.  
 

Ik wil u als ouders graag ontmoeten,  

 

Met vriendelijke groet,  

Willemijn Markhorst  

 

    Gezondheidsonderzoek in groep 2  

 

De Jeugdgezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland ondersteunt, samen met de scholen, de 

kinderen en hun ouders bij een gezonde ontwikkeling van hun kind. Daar hoort het gezondheidsonder-

zoek in groep 2 door de jeugdverpleegkundige bij. De jeugdverpleegkundige bekijkt onder andere of de 

kinderen goed groeien, horen en zien. Er is ook ruimte voor vragen.  

Uitnodiging  

Als uw kind aan de beurt is, krijgt u binnenkort een uitnodiging. In de uitnodiging staat een link naar 

een digitale vragenlijst die u kunt invullen. 

 

 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Natuurwijs bij  de 

kleuters 
 

Ook de kleuters zijn de-

ze week met juf Marja 

naar het bos geweest 

voor een les Natuurwijs.  

 

We hebben de zonne-

bloemen en paddenstoe-

len bekeken.  

 

 

 

 

 

We  mochten ook allerlei dingen zoeken 

uit het bos, bv een hazelnoot, een be-

paald blaadje, rode besjes, een takje. Van 

al deze spulletjes hebben we een tuintje 

voor bij een paddenstoel gemaakt. 



 

    Bij de peuters 

 

Deze week is de schoolfotograaf geweest, de kinderen die er waren 

staan hopelijk prachtig op de foto! 

Het kiekje was zo gemaakt, dat duurde helemaal niet lang. De kinderen 

werkten allemaal heel goed mee! 

 

Ook hebben we geknutseld, stoplichten gemaakt met verf en met de 

prikpen.  

 

We hebben ook rijexamens afgelegd! De meeste kinderen hebben hun 

rijbewijs gehaald! Ons lokaal is omgetoverd tot een echte straat met 

stoplichten en zebrapaden. 

De kinderen mochten zomaar fietsen en autorijden in het lokaal!  
Daarna mochten de kinderen zelf hun rijbewijs maken, met foto. 

 

 

 

14 oktober gaan we 

naar het bos, helaas lukt 

het niet om met beide 

groepen apart naar het 

bos te gaan. Onze excu-

ses daarvoor. 

 

 

 

 

We zouden het wel heel erg 

leuk vinden als de ouders en 

kinderen die normaal niet op 

maandag komen aansluiten, 

zodat we als 1 groep er een 

gezellige ochtend van kunnen 

maken! 

 

Het is kinderboekenweek, 

daarom kwamen 3 kin-

deren uit groep 8 voorle-

zen aan onze kinderen. 

Volgende week woensdag 

en donderdag komen er 

andere kinderen voorle-
zen. 

 

De kinderen uit groep 8 

deden het heel goed en 

onze kinderen hebben 

aandachtig geluisterd! 


