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Nr. 3 – Vrijdag 15 oktober 2021 

Beste ouders/verzorgers,  

We hebben in alle klassen leuk gewerkt over 
het thema van de Kinderboekenweek; 
“Worden wat je wilt.” Het bleek dat het thema 
beroepen veel kinderen aansprak. Er is 
(voor)gelezen, gepraat, getekend, geschreven 
en geknutseld over beroepen. Alle groepen 
hebben een leuke workshop gehad van 
Elsbeth van Beilen van Atelier Abel en de 
onderbouwgroepen hebben een leuke 
voorstelling op school gehad.  
Ook is er in alle groepen ouders geweest die 
hebben verteld over hun beroep. Er is verteld 
over de volgende beroepen: 

 Wegenwacht  

 Doktersassistente 

 Supermarkt medewerker 

 Haarwerk specialist  

 Activiteitenbegeleidster bij ouderen 

 Servicemonteur van industriële 
garagedeuren 

We vonden het ontzettend leuk dat er ouders 
langs zijn geweest. Hartelijk bedankt 
daarvoor! De kinderboekenweek is feestelijk 
afgesloten door een optreden per klas. U 
heeft dat via SchouderCom ongetwijfeld 
voorbij zien komen. 
Er zijn heel veel 
leuke beroepen 
voorbij gekomen. 
Maar wij vinden 
leerkracht nog 
steeds het mooiste 
beroep! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes  
 
 
 

 
 

Veenpark  

Na de herfstvakantie gaan alle kinderen van 
De Meent en De Runde een dagje naar het 
Veenpark in Barger-Compascuum. We zijn blij 
dat we weer een mooi (cultureel) uitstapje 
kunnen maken! Het is fijn dat we ouders 
bereid hebben gevonden om de kinderen mee 
te helpen brengen en helpen. Hartelijk 
bedankt daarvoor!  
 

 
 

Nationaal schoolontbijt  

Op donderdag 4 november doen wij mee aan 
het Nationaal schoolontbijt. We hopen dat de 
kinderen genieten van het lekkere ontbijt. 
Daarnaast leren ze op een leuke manier hoe 
belangrijk het is om elke dag gezond te 
ontbijten. 
 
Wat staat er op het menu? 

 Fijn volkorenbrood 

 Volkoren bolletjes 

 Volkoren rozijnenbolletjes 

 Bruinbrood 

 Volkoren Matze crackers 

 Kaas 30+ 

 Appelstroop 

 Jam 

 Yoghurt 

 Melk 

 Thee  

 Komkommer 

 Ei  

 Appel 
 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind woensdag 3 
november een bord, bestek en een beker mee 
neemt naar school? Graag voorzien van 
naam!  
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Schoolfruit 

We doen vanaf 15 november mee aan EU-
Schoolfruit! Dat betekent dat we vanaf de 
week van 15 november twintig weken lang 
(tot en met 15 april) drie keer per week 
groente of fruit voor alle kinderen krijgen! Dit 
stimuleert kinderen samen groente en fruit in 
de klas te eten. Het kost scholen niks dankzij 
financiering van de Europese unie.  
In de eerste week van november horen wij 
wanneer het fruit geleverd wordt. Daar passen 
we onze drie groente- en fruitdagen op aan. 
Tegen die tijd krijgt u hierover van ons 
informatie. 
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of 
groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan 
in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief . 
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede 
start om de aanbevolen hoeveelheid groente 
en fruit per dag te halen.  

 

 
 

Schoolzuivel 

Vanaf week 44 krijgen de kinderen twintig 
weken lang gratis 2 eenheden zuivel per week. 
Op welke dagen dit is en wat dit verder 
precies inhoudt, laten wij u nog weten.  
 
 
 
 
 
  

 

Kalender  

 

Maandag  18 okt. Herfstvakantie 

Maandag  25 okt. Weer naar school 

Maandag  25 okt.  Naar Veenpark  
(Zie SchouderCom)  

Dinsdag  26 okt. Naar Veenpark Naar 
Veenpark  
(Zie SchouderCom) 

Donderdag  28 okt.  Fietskeuring VVN 
voor groep 7 en 8  

Woensdag  3 nov.  Bord, bestek en 
beker mee naar 
school 

Donderdag  4 nov. Nationaal 
schoolontbijt 

 
 
 

Herfstvakantie  

Wij wensen jullie een hele fijne 
herfstvakantie!  
Team De Meent 
 

 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

