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Te laat
Een paar weken geleden stond in de Nieuwsflits
een oproep om vooral op tijd op school te komen.
We zijn inmiddels 6 weken op school en helaas
komen er alle dagen nog steeds kinderen te laat.
Als kinderen te laat komen, is dat heel storend
voor de leerkrachten die daardoor niet goed op
gang kunnen komen met de eerste les van de dag.
Deze begint stipt om 8.30 uur. Daarnaast moet er
voor elke leerling die te laat op school komt, een
medewerker stoppen met z’n werk om open te
doen.
Op tijd komen is natuurlijk iets waar kinderen zelf op moeten leren letten. Maar
ouders/verzorgers zijn wel eindverantwoordelijk. Dus hierbij een dringende oproep aan kinderen
èn ouders/verzorgers om vanaf nu op tijd te komen.
Kinderen die te laat komen, worden genoteerd in het absentiesysteem als te laat. De
leerplichtambtenaar heeft op verzoek toegang tot dit systeem.
_____________________________________________________________________________

Kinderboerderij zamelt elektrische apparatuur in
Kinderboerderij ‘De Boerenzwaluw’ aan de Boslaan is een harstikke leuke plek om eens heen te
gaan met je kind. Wist je dat de kinderboerderij een actief beleid voert om een steentje bij te
dragen aan een duurzamere wereld? Er lopen al
heel wat projecten en er komen er ook nog bij.
Wat gebeurt er al op duurzaam gebied?
Wecycle. Hiervoor worden elektrische apparaten
ingezameld, die vervolgens worden gerecycled.
De regenton. Hierin wordt regenwater
verzameld dat vervolgens weer voor de
kinderboerderij wordt gebruikt.
Grind rondom de dierenverblijven. Dit zorgt voor betere afwatering.
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Afval scheiden. Op de kinderboerderij staan nu papier, plastic, rest en GFT bakken. Op deze
manier kunnen de bezoekers bijdragen aan een duurzamere kinderboerderij.
Water dat niet opgedronken is door de dieren wordt elders gebruikt op de kinderboerderij.
De belevingstuin. In deze tuin is voor iedereen wat te beleven. Denk aan een bijenverblijf,
pluktuin, kraampjes met streekproducten, picknickplekken en een blote voetenpad.
De Boerezwaluw staat open voor suggesties om de kinderboerderij nog duurzamer te maken!
_______________________________________________________________________________

Traktaties
Wanneer een kind jarig is, mag het op
school trakteren en met een kaart langs
alle juffen en meesters. Dat is voor een
kind een feest.
Het is ons opgevallen dat de traktaties in
de loop der tijd enorm gegroeid zijn. Soms
worden er zelfs tasjes getrakteerd met
twee tot drie producten om op te eten en
dan ook nog een cadeautje. Dat is
natuurlijk heel goed bedoeld, maar
eigenlijk is dat te veel. Kinderen krijgen
lang niet alles op. Bovendien gaan
kinderen denken dat hoe groter de
traktatie is hoe beter. En zo ontstaat er
een wedloop in de grootste traktaties en dat is voor ouders/verzorgers die wat minder te
besteden hebben best lastig.
Wat zouden wij op school het liefste zien? Trakteer één product dat (gemakkelijk) kan worden
opgegeten. Liever geen cadeautjes. Gezond is natuurlijk hartstikke leuk. Enkele voorbeelden van
traktaties die prettig werken zijn fruitspiesje, minicake, minimars, versierde appel, etc. Alvast
hartelijk dank voor jullie medewerking en begrip.
________________________________________________________________________________

Gymrooster wijzigt na herfstvakantie
Na de herfstvakantie wijzigt het gymrooster. Het is
goed om daar even naar te kijken zodat de kinderen
hun gymspullen op de juiste dag mee naar school
nemen. En voor de jongere kinderen geldt dat op een
gymdag eenvoudige kleding de voorkeur heeft.
Hierna volgt het gewijzigde rooster.
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Dinsdag
08.30 – 09.15
09.15 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30
11.30 – 12.15
12.15 – 13.00
13.00 – 13.45

Woensdag
7/8
4
5
6/7
1/2A
1/2B

08.30 – 09.15
09.15 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30
11.30 – 12.15
12.15 – 13.15
13.15 – 14.00

6/7
5
4
3A
3B
7/8

