
 

1 
www.bsjeannedarc.nl 

D
E
 N

IE
U

W
S
B
R
IE

F
 2

 

 

20 oktober 2021 
Beste ouders, 

 

Hierbij ontvangen jullie Nieuwsbrief 2. 
Vandaag is groep 7/8 de Akela’s vertrokken 
naar de kamplocatie, wij wensen  ze allemaal 
veel plezier en hopen dat de weergoden ze 
goedgezind zijn. 
Vrijdag komen ze weer terug van het kamp en 
daarna is het voor iedereen herfstvakantie. 
Geniet alvast van de vakantie  en veel 
leesplezier. 
 

• Gezonde voeding 
Voeding is de brandstof voor de hersenen. Goede voeding helpt kinderen zich 
beter te concentreren en flexibel te zijn in denken. Daarom besteden we daar 
op school veel aandacht aan. 
We hebben bijvoorbeeld schoolmelk en schoolfruit. Op de verlengde 
schooldag bieden we een vers kopje soep aan. Vanaf 3 november starten 
we weer met het wij(k)ontbijt bij Wij West. Gelukkig mogen we de deuren 
weer openen. Ouders en kinderen zijn vanaf 8.00 uur van harte welkom om 
binnen een ontbijtje te komen eten.  
Op vrijdag 5 November is het Nationaal schoolontbijt! De kinderen starten op 
school met een verzorgd ontbijt! In de bijlage de informatie van het 
schoolontbijt. 
Vanaf 3 november starten we met schoolmelk. Uw kind krijgt op school melk 
om te drinken. Eventueel kunt u een eigen drinkbeker meegeven aan uw kind. 

 

• Evaluatie verlengde schooldag 
In uw mailbox kunt u een verslag vinden over de evaluatie van de verlengde 
schooldag tot nu toe. Op basis van uw helpende opmerkingen hebben we het 
programma weer verder aangevuld en verbeterd. Mocht u nog vragen of 
opmerkingen hebben dan kunt u bij juffrouw Jopie terecht. In 
december zullen we weer van u vragen wat u ervan vindt.  
 

• Schoolfotograaf 
Op donderdag 11 november komt de schoolfotograaf op school 
en bij de Peuter opvang de Arc. 
Dit jaar is de broertjes/zusjes foto onder schooltijd met alleen de 
broertjes en zusjes die op school of op de peuter opvang de Arc 
zitten. 
 

• Stenenbibliotheek 

Elke woensdag staat buiten bij de klas van Juf Miriam en juf Laurie de 
stenenbibliotheek. Deze stenen mag je ruilen tegen andere mooie stenen of 
ook tegen gewone steentjes. Dan kunnen de kinderen ze beschilderen. 

  

 

 

 

Deze maand in de Nieuwsbrief: 

• Gezonde voeding 

• Evaluatie verlengde schooldag 

• Schoolfotograaf 

• Stenenbibliotheek 

• Bericht van de ouderkamer 

• Vaste rubrieken zoals verjaardagen 

en agenda 
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• Bericht van de Ouderkamer  
 
3 november: 
Themabijeenkomst GGD, Gezonde Start medewerker GGD Maartje Konings 
Gezonde Start 
10 november: Opvoedkoffertje: Grenzen stellen 
 
• Bericht van POV de Arc Humankind 

 

• Deze week is de Week van de Opvoeding 
gestart. Het thema is Goed voor jezelf zorgen. 
Het Online Magazine is te lezen via 
https://www.positiefopvoeden.nl/nl/special-
editions/goed-voor-jezelf-zorgen/ 

 

 

 Hiep Hiep Hoera WE FELICITEREN……. 
 

OKTOBER   Groep 

   

   

6 Sophie  De Pandas 

10 Angel  De Panters 

14 Lina  De Akela's 

16 Sana  De Beestenbende 

22 Mitchel  De Pandas 

22 Ricardo  De Pandas 

23 Maisam  De Leeuwen 

27 Amar  De Panters 

   

 
Agenda 
 

20 t/m 22 
oktober 

Schoolkamp groep 7 en 8 

25 t/m 29 
oktober 

Herfstvakantie 

3 november Start schoolmelk 

3 november Ontbijt bij West 
(nationaal school ontbijt is verplaatst naar 5 november) 

5 november  Nationaal schoolontbijt  

10 november  10.00 uur OR 

11 november Schoolfotograaf samen met POV de Arc 

15 november  MR 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.positiefopvoeden.nl%2Fnl%2Fspecial-editions%2Fgoed-voor-jezelf-zorgen%2F&data=04%7C01%7Cc.van.ekeren%40ggdhvb.nl%7C1bb85157175a41e198dc08d9844edcee%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637686296825401713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tOe5f0yGWz5rHk%2BvZv80qxmKBOAoBpJPJ3prDcn2Hag%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.positiefopvoeden.nl%2Fnl%2Fspecial-editions%2Fgoed-voor-jezelf-zorgen%2F&data=04%7C01%7Cc.van.ekeren%40ggdhvb.nl%7C1bb85157175a41e198dc08d9844edcee%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637686296825401713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tOe5f0yGWz5rHk%2BvZv80qxmKBOAoBpJPJ3prDcn2Hag%3D&reserved=0

