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EU SCHOOLFRUIT 
 

Met ingang van volgende week start voor ons het EU 

schoolfruitprogramma. Iedere woensdag, donderdag en vrijdag krijgen alle 

leerlingen fruit of groente aangeboden in de klas. Ook zijn er lessen over 

fruit, groente en gezonde voeding. 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten 

fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen 

hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.  

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese 

Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund 

door het Voedingscentrum. 

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders 

géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op: www.euschoolfruit.nl. 

 

SCHOOLZWEMMEN 
 

Sinds de laatste persconferentie is duidelijk geworden dat alle 

zwembaden voor een periode van 2 weken volledig moeten sluiten.  

 

Dat betekent dat het schoolzwemmen voor groep 4 vanaf nu in ieder 

geval 2 weken niet door kan gaan. Op die dagen zullen de gewone 

schooltijden gelden (8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur) en zullen de 

kinderen niet op school eten. 

 

 

TRAKTATIES 
 

Ook in deze periode doen we ons uiterste best om ieder kind zich jarig te laten voelen. We hebben u eerder 

gevraagd voor voorverpakte traktaties te zorgen. We bedoelen dan traktaties die voorverpakt zijn ingekocht. 

Traktaties die thuis verpakt worden, passen niet binnen de huidige voorschriften i.v.m. hygiëne coronamaatregelen. 

Graag uw aandacht hiervoor.  Wij zorgen dan voor een leuk verjaardagsfeest in de groep. 

http://www.euschoolfruit.nl/


 

 

SINTVIERING 
 

Goed nieuws!  

 

De Sinterklaasviering op vrijdag 4 december gaat door! Wel hebben wij rekening te 

houden met enkele aanpassingen. De Sint komt onze school (vooralsnog) gewoon 

bezoeken, maar zal niet worden onthaald op het schoolplein. Aan de ouders daarom het 

vriendelijke verzoek om na het brengen van uw kind, niet bij het schoolplein te blijven 

wachten. Wij zullen ervoor zorgen dat ook deze Sinterklaasviering een speciale, feestelijke 

wordt. 

 

Het ontvangst van Sint op school zal op originele manier digitaal vorm krijgen. Daarna gaan de kinderen per groep 

naar de speelzaal. Voor de bovenbouw regelen wij een MEET-verbinding met de Sint. De bovenbouw leerlingen 

zullen surprises voor elkaar maken en ontvangen € 5,00 om een cadeautje voor degene te kopen, voor wie zij een 

surprise maken. 

 

’s Middags zijn alle leerlingen vrij. 

 

ONDERWIJS ACHTERSTANDEN BELEID (OAB) 
 

Als school ontvangen wij extra gelden om jonge kinderen te ondersteunen, die vanuit hun omgeving minder kansen 

krijgen om zich op taalgebied goed te ontwikkelen. We zetten dat geld in door aan kleine groepjes onder leiding van 

2 onderwijsassistenten, Brenda en Biënne, extra taal en leeslessen te geven. De leerkrachten van groep 1/2 en 3 

bespreken met de onderwijsassistenten wat zijn uit de methodes (schatkist en lijn 3) extra aandacht kunnen geven. 

Als uw kind OAB krijgt, krijgt u hier van de leerkracht bericht over. 

 

Bij OAB begeleidt juf Biënne kinderen met woordenschat. Aan de hand van een thema-prentenboek, woordkaarten 

en spelletjes leren de kinderen woorden te herkennen en de lidwoorden op de juiste manier toe te passen. Na het  

lezen van het prentenboek gaat zij met de kinderen in gesprek over het verhaal en stelt zij vragen over het thema. 

Begrijpend luisteren staat binnen OAB centraal. Aan de hand van een ankerverhaal (prentenboek) worden de 

woorden herhaald. Ook doet zij met de kinderen oefeningen aan de hand van plaatjes, bijvoorbeeld fiets en bal 

worden meerdere malen door de juf herhaald. Het kind wijst alleen het woord aan dat vooraf is afgesproken.  

 

Juf Brenda besteedt aandacht aan rekentaal. Ze heeft de afgelopen weken met de kinderen het schrijven van de 

cijfers 1 t/m 10 behandeld. In de komende periode gaat zij aan de slag met rekenbegrippen als meer, minder en ook 

de rangtelwoorden komen hier aan bod. 

 

JEUGDFONDS SPORT EN CULTUUR 
 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland betaalt de contributie / het lesgeld voor 

kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te 

maken, te dansen, te schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. 

 
Uw kind wil graag voetballen, muziekles volgen, turnen, streetdance, judo of een 

andere sportieve of creatieve activiteit doen? Is het betalen van de contributie / 

lesgeld een probleem? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Zij betalen voor kinderen 

en jongeren de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde spullen zoals 

sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument. 



 

 

Hoe werkt het? 

Stap 1: U kunt zelf geen aanvraag doen. Vraag aan de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, 

medewerker sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag voor u kan doen. Degene die de aanvraag doet, noemen we ‘de 

intermediair’. Aanvraagformulieren en de spelregels hiervoor zijn op school verkrijgbaar. 

Stap 2: De intermediair doet, in overleg met u, een aanvraag. 

Stap 3: De intermediair hoort meestal binnen drie weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat u dat weten. 

Stap 4: U kunt uw kind nu aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar uw kind op les wil. Als 

u extra benodigdheden zoals sportkleding nodig heeft, kunt u deze meenemen in de aanvraag. 

Stap 5: Het fonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. U ontvangt zelf geen geld. 

Meer informatie kunt u vinden op hun website: 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/ 
 

 

PARKEREN BIJ SCHOOL 
 

Wij hebben geconstateerd dat er bij het brengen en halen van de kinderen geparkeerd wordt op de stoepen voor de 

huizen van onze buren, in de bocht voor het kleuterplein en op invalideplekken in de Gaullelaan. Ook even kort 

parkeren om uw kind te brengen of te halen mag niet. We kunnen dan immers de veiligheid van andere kinderen en 

ouders niet waarborgen. Ook willen wij als school geen overlast aan de buren bezorgen. We vragen u daarom NIET 

te parkeren op de stoepen en invalide parkeerplekken, waar dat niet is toegestaan.  

De wijkagent zal de komende tijd hier weer op controleren. Ook wij zullen dit extra in de gaten houden.  

Wij rekenen op uw medewerking.  

 

INLEVEREN DELFTPAS 

Bent u Delftpashouder (of Rotterdampashouder) en heeft uw kind een 

gratis pas, dan stort de gemeente Delft een tegemoetkoming in de 

schoolkosten op de pas van uw kind. Met het tegoed kunnen in de winkels 

school- en sportspullen gekocht worden en/of aan school kan (een 

gedeelte van) de ouderbijdrage betaald worden.  

 

Het tegoed dat u ontvangt is: 

 Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar: € 50 

De tegemoetkoming in de ouderbijdrage op scholen is maximaal:  

 Voor de basisschool: € 50 

Het tegoed wordt binnen 5 werkdagen na aanvraag op de pas gestort. 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/


 

 

Als u deze tegemoetkoming wilt gebruiken voor het betalen van de ouderbijdrage, dient u een kopie van de voor- en 

achterzijde van de Delftpas (of Rotterdampas) van uw kind z.s.m. op school in te leveren maar uiterlijk vóór 31 

december a.s. Alleen dan wordt uw ouderbijdrage rechtstreeks door de gemeente aan school betaald. 

 

JARIGEN NOVEMBER 
 

Hiep Hiep Hoera voor: 

7 november Karar uit groep 6-7 wordt 10 jaar  

8 november Emin uit groep 1-2 wordt 6 jaar 

9 november Tasnim uit groep 4-5 wordt 9 jaar 

12 november Kirsten uit groep 7-8 wordt 11 jaar 

12 november meester Lars uit groep 4-5 

15 november Sjors uit groep 6-7 wordt 10 jaar 

15 november juf Tessa uit groep 7-8 

17 november Laura uit groep 6-7 wordt 10 jaar 

17 november Micah uit groep 4-5 wordt 8 jaar 

18 november Ye Hao Lin uit groep 3 wordt 7 jaar 

20 november Bnar uit groep 6-7 wordt 10 jaar 

21 november Larisha uit groep 3 wordt 6 jaar 

22 november Kyan  uit groep 4-5 wordt 8 jaar 

26 november Kyrié uit groep 3 wordt 6 jaar 

26 november Maily uit groep 6-7 wordt 10 jaar 

28 november Keano uit groep 4-5 wordt 9 jaar 

29 november Sky uit groep 1-2 wordt 5 jaar 

29 november Sümeyye uit groep 3 wordt 7 jaar 

 
BELANGRIJKE DATA 2020 - 2021 

 

10 november   MR 

12 november   GMR 

18 november   Ouderraad 

26 november   GMR 

2 december   Peuterochtend sint (kan vanwege de coronamaatregelen vooralsnog helaas niet  

    doorgaan, zodra dit wel weer mogelijk is, informeren wij u daar direct over) 

4 december   Sinterklaasviering, kinderen ’s middags vrij     

8 december   MR 

17 december   Kerstviering met theater 

18 december   Kinderen ’s middags vrij 



 

 

 

STUDIEDAGEN (alle kinderen vrij!) 

donderdag 11 en vrijdag 12 maart 

donderdag 24 juni 

VAKANTIES 

kerstvakantie  21 december t/m 1 januari 

voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 

goede vrijdag  2 april 

2de paasdag  5 april 

meivakantie  26 april t/m 7 mei 

hemelvaart  13 en 14 mei 

pinksteren  24 mei 

zomervakantie  16 juli t/m 27 augustus 


