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Nationaal Schoolontbijt
Volgende week donderdag (7 november) vindt
weer het Nationaal Schoolontbijt plaats. Ook dit
keer zorgen Ans en Koos Smeets voor lekker vers
brood. Wilt u weten wat er verder op het menu
staat, of wilt u meer algemene informatie:
www.nationaalschoolontbijt.nl

Burgemeestersontbijt
Dit jaar is onze school uitgeloot om deel te nemen
aan het Burgemeestersontbijt. Uit de groepen
4,5,6,7 en 8 mogen vier kinderen (na loting, de
namen zijn inmiddels bekend) op
donderdagochtend 7 november naar het
gemeentehuis in Maasbracht waar ze samen met
burgemeester Strous gaan ontbijten en in gesprek
gaan over allerlei zaken.

creamiddagen
Op donderdag 7, 14 en 21 november vindt de eerste ronde creamiddagen
plaats. Dit keer is het thema Herfst, met alweer een divers aanbod. Nieuw
is dit keer dat er gebruik wordt gemaakt van diverse locaties in Linne. Zo
gaat onder andere een groepje kinderen met de ouderen van de
Maartenshof een mandala inkleuren.

smaaklessen
In alle groepen werd weer aandacht geschonken aan de smaaklessen.
In de groepen 1 t/m 4 werd een smoothie-challenge georganiseerd.
Er werden door twee groepen twee smoothies gemaakt met geheime
ingrediënten. Deze geheime ingrediënten moesten door de andere
kinderen worden geraden. Groepen 5 en 6 hielden zich onder andere
bezig met het herkennen van fruit (vers en bewerkt) en het bedenken van
een fruitrecept. De leerlingen van de groepen 7 en 8 werden door middel
van een quiz ingelicht over groenten, hoeveel wegen ze, hoeveel heb je er nodig per dag. Daarna
gingen ze nog aan de slag met het maken van een groentespread van gesneden groenten,
kruidenkaas en een dressing van olijfolie, zonnebloempitten en balsamico. Lekker en leerzaam!

staken
Op woensdag 6 november vindt een algemene staking plaats in het PO en VO. Stichting INNOVO
staat achter deze staking. Dit houdt in dat ook onze school woensdag 6 november gesloten zal zijn.

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor woensdag 13 november.

