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Nationaal Schoolontbijt
Aanstaande donderdag 5 november, vindt weer het jaarlijkse Schoolontbijt plaats. Voor de eerste
keer met Bekker Dukers. We zijn verheugd dat zij het stokje van bakkerij Smeets hebben
overgenomen. Heeft uw kind een allergie? Zou u dan zo goed willen zijn om zelf iets mee te geven?

studiedag
Op maandag 16 november staat weer een studiedag voor de leerkrachten op de agenda. Op deze
dag zijn alle kinderen vrij van school.

creamiddagen
Binnenkort zouden we de crearonde, die we in het voorjaar niet af konden ronden in verband met het
Coronavirus, weer oppakken. Ook nu is het nog niet mogelijk om de draad op de originele manier
weer op te pakken. Daarom is besloten om drie creaweken in te stellen. In de groepen 3 tot en met 8
wordt gedurende de komende drie weken gewerkt aan het onderwerp “landen”. Dit kan op diverse
momenten gewoon in de groep, zelf door de docent te bepalen. Alle werkjes zullen worden
tentoongesteld op het podium.

schoolfruit
Vanaf 9 november krijgen we weer 20 weken lang voor
ieder kind drie stuks fruit/groente per week. Dit is een
onderdeel van het EU schoolfruit programma. Heeft uw kind
een allergie, geef dit dan door aan de leerkracht.

mondkapjes
Sinds maandag 26 oktober, heeft het College van Bestuur van INNOVO het dragen van
mondkapjes door volwassenen binnen de school verplicht gesteld. INNOVO stelt het volgende:
"binnen INNOVO gaan wij voor volwassenen uit van de stelregel: wie loopt/beweegt binnen het
gebouw, draagt een mondkapje. Bij het verzorgen van onderwijs aan kinderen is het over en weer
kunnen zien van gezichten belangrijk. Om die reden kan/mag in de klas, op het plein, in de
gymzaal/speellokaal enz. het mondkapje af. Voor kinderen tot en met 12 jaar is het dragen van een
mondkapje niet aan de orde en evenmin wenselijk!"
Heeft u een afspraak op onze school, dan vragen wij u dringend om deze nieuwe regel op te volgen.
Uiteraard blijven de registratie d.m.v. het registratieformulier en het ontsmetten van de handen
gehandhaafd.

Dino's in de onderbouw
In de onderbouw wordt rondom het thema dinosaurussen gewerkt. De kinderen hebben het druk met
speuren naar dino-botten in de zandtafel en werken als echte archeologen. Marianne Grosveld van

het Bibliocenter is in de groepen 1 t/m 3 geweest met een les over de archeoloog. De kinderen
gingen daarna op zoek naar schatten in het zand, wie het kon schreef op wat hij had opgegraven.
In groepen 1 en 2 wordt het boek "Api vindt een Dino" nagespeeld aan de vertelspeeltafel. En er lag
vorige week plotseling een groot groen ei in de klas. De kinderen hebben geholpen om dit ei warm te
houden, ze hebben een nest gebouwd en een warme plek gezocht en hun werk werd beloond.
Maandagmorgen is er een dino uit het ei gekomen!

Kinderraad
In de groepen 7 en 8 zijn verkiezingen gehouden voor de kinderraad van de gemeente Maasgouw.
Deze kinderraad komt een paar keer per jaar bij elkaar om op het gemeentehuis te vergaderen over
zaken die spelen onder de jeugd van de gemeente. Kinderen konden zich vrijwillig verkiesbaar stellen
en voor de klas een presentatie geven om de kiezers op hun hand te krijgen. In groep 7 kwam
Damian Pepels na een anonieme stemming als winnaar uit de bus, met Lars Boonen als reserve.
Groep 8 wordt vertegenwoordigd door Sef Habets met Esmée van Neer als reserve.

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor woensdag 18 november.

campagne GGD
Als ouder of verzorger ben je het grote voorbeeld voor je kind. Onze kinderen leren vooral door ons
na te doen. Zo zien je kinderen ook hoe je omgaat met voeding, beweging, telefoongebruik, roken én
alcohol. Dat is precies waar de campagne ‘Zien drinken, doet drinken’ over gaat.
Goed nieuws! Als opvoeder heb je meer invloed dan je denkt om te voorkomen dat je kind jong
alcohol gaat drinken. Wil je meer weten over de campagne?
Kijk dan op www.ziendrinkendoetdrinken.nl.

