Nieuwsbrief

Korte Pioniersweetjes
Belangrijke informatie van de OR
In de bijlage treft u de brief van de OR
(betreffende de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage) aan en informatie over welke activiteiten hiervan
betaald worden door de OR.
Gezonde lunch
OBS de Pioniers is een gezonde
school en hier zijn we trots op. We
hebben hiervoor een vignet ontvangen van de GGD en staan achter ons
‘gezonde’ beleid.
Bij een gezonde school hoort uiteraard een gezonde lunch en een gezonde traktatie.
Het is de bedoeling dat onze leerlingen tussen de middag een gezonde lunch eten en drinken, denk
hierbij aan boterhammen met beleg,
water en wat fruit of groente. Echter
merken we dat de lunchtrommels
zich steeds meer vullen met koek- en
snoepachtige versnaperingen. Dit is
niet de bedoeling. Wij geven dit dan
ook weer mee terug naar huis. Het is
ook weer de tijd van pepernoten en
speculaas en hoe gezellig dit ook
is..., we vragen u dit niet mee naar
school te geven om teleurstellingen

van het niet mogen opeten te voorkomen. Dit geldt ook voor de ongezonde traktaties, deze worden ook
meegeven naar huis (en dus niet op
school op gegeten).
Kortom, we vragen u in de ochtend
groente en/of fruit mee te geven en
voor de lunch een gezonde maaltijd
te verzorgen. We waarderen het
daarnaast enorm als kinderen gezond trakteren. De gezonde school,
daar staan wij voor!
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Sinterklaas
Op 17 november zal Sinterklaas
weer aankomen in Nederland.
Het is natuurlijk leuk om de
school dan versierd te hebben.
Wie wil helpen versieren op vrijdag 16 november om 08.30 uur?
Vanaf maandag 5 november hangen de intekenlijsten aan de deur
van de klas.
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Belangrijke data
Datum

Activiteit

Do. 1 t/m vrij. 9 november

Studiereis Mascha Wijnands

Ma. 5 november

GGD groep 2

Woe. 7 november

Herfstpad groep 1/2

Woe. 7 november

Anne Frankhuis groep 7

Ma. 12 t/m vrij. 16 november

Oudergesprekken
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Leerlingenraad
Nieuwe kandidaten voor de leerlingenraad
De leerlingenraad van vorig schooljaar blijft bestaan.
Er zijn echter drie leerlingen vertrokken uit de raad, omdat zij nu in
het voortgezet onderwijs zitten. De
raad kan dus uitgebreid worden met
drie leerlingen: twee uit groep 6 en
één uit groep 8. Drie kandidaten uit
groep 6 hebben zich hiervoor aangemeld en vier uit groep 8.
In de weken voor de herfstvakantie
hebben de zeven kandidaten campagne gevoerd in de school, wellicht

heeft u de affiches gezien en gelezen.
Op donderdag 18 oktober hebben de
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gestemd.
Vervolgens heeft de verkiezingscommissie (vier leerlingen) de stemmen
geteld.
De verkiezingscommissie (twee leerlingen uit groep 7 en twee uit groep
8) telt niet alleen de stemmen, maar
hebben ook de verkiezingsdag voorbereid.

Op vrijdag 19 oktober is er bekend
gemaakt welke drie leerlingen de
raad versterken.
Dit zijn Stephan en Sedra uit groep 6
en Flint uit groep 8.
In de raad zitten nu: Vincent, Milan en
Flint (groep 8), Tobi en Romaan
(groep 7) en Stephan en Sedra
(groep 6).
Op vrijdag 16 november gaat de leerlingenraad voor de eerste keer vergaderen samen met de directeur.
We houden u hiervan op de hoogte!
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