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  Maandbrief 
 

 

  

 

 

  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij ontvangt u de maandbrief voor november met daarin informatie voor de 
komende weken.  

De afgelopen dagen zijn de ontwikkelingen rondom het coronavirus weer 

veelvuldig in het nieuws. Het aantal besmettingen in Nederland neemt toe. Met 

de maatregelen die op school gelden, hopen we er met zijn allen voor te kunnen 

zorgen dat de kans op besmetting minimaal blijft. Voor meer informatie 

verwijzen wij u naar de brief over dit onderwerp die u deze week van ons heeft 

ontvangen. Als de richtlijnen – bijv. als gevolg van de persconferentie van a.s. 

dinsdag - mochten leiden tot extra aanpassingen in ons beleid zullen wij u daar 

uiteraard van op de hoogte stellen 

De komende periode staan er weer tal van activiteiten op het programma. Of 
deze al dan niet door kunnen is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus.  

 

Met vriendelijke groet,   

Team C. van Leeuwenschool  

 

Schoolfruit 

 
 
Onze school is weer ingeloot voor het EU schoolfruit- en groenteprogramma 
2020-2021. Dit betekent dat wij weer 20 weken lang fruit en groente ge-      
leverd krijgen voor de hele school. We ontvangen het schoolfruit vanaf            
week 46 (9 t/m 13 november)  t/m week 15 van 2021 (12 t/m 16 april).           
Onze fruitdagen zijn de woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen     
krijgen de kinderen 1 stuks fruit /groente op school. Indien uw kind een       
grotere fruiteter is of bijv. bepaalde fruitsoorten niet lust, mag u natuurlijk        
ook altijd zelf extra fruit van huis meegeven.  
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Nationale schoollunch 

Ook dit jaar zijn wij weer ingeloot om deel te nemen aan het Nationaal Schoolontbijt. Net als vorig jaar gaan we het 
ontbijt inzetten als schoollunch. Het uitgebreide pakket is elk jaar een schoolvoorbeeld van een gezonde maaltijd , 
dat voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. De schoollunch moet een feestje zijn voor iedereen, dus 
ook voor kinderen met een voedselallergie is er glutenvrij brood en kinderen kunnen kiezen uit verschillende 
soorten beleg, melk, yoghurt en thee. Als bijlage bij deze maandbrief treft u een overzicht aan wat er dit jaar op 
tafel staat. Deze gezellige lunch gaat plaatsvinden op donderdag 5 november a.s. Op die dag mag u voor één keer 
uw kind(eren) zonder lunch naar school sturen, dan wel graag bord, bestek en beker meegeven 

 

Welkom aan …… 

Dani en Feline worden binnenkort 4 jaar en gaan starten in groep 1-2. Wij wensen jullie allebei een hele fijne en 

leerzame tijd toe bij ons op school.  

Sint en Pieten 

Nog even en dan is het weer zover. Sint komt met zijn pieten in het land. Hoe we het sinterklaasfeest vorm gaan 
geven hangt nog even af van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Uitgangspunt is dat we er een gezellig 
feest voor de kinderen van gaan maken. T.z.t. ontvangt u nadere informatie van ons.     

Studiedag maandag 7 december: alle leerlingen vrij 

Maandag 7 december staat er voor het team een studiedag op de agenda. Deze studiedag was reeds aangekondigd 
in de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar van ons heeft ontvangen. In verband hiermee zijn alle 
leerlingen deze dag vrij. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over de vrijwillige ouderbijdrage. Dit schooljaar hebben wij voor de 

inning van de vrijwillige ouderbijdrage voor het eerst gebruik gemaakt van “schoolkassa” dat een onderdeel is van 

Parnassys, ons schooleigen administratieprgramma.  Alle ouders hebben inmiddels een betaalverzoek ontvangen 

met een link waarmee de ouderbijdrage op een eenvoudige wijze via Ideal kan worden voldaan. Via deze weg 

willen wij u bedanken voor de vele bijdragen die wij al hebben mogen ontvangen.  

 

Voorleeswedstrijd 

Op vrijdag 8 november houden de groepen 5 t/m 8 een voorleeswedstrijd. In iedere groep wordt voorafgaand aan 

deze wedstrijd een groepswinnaar gekozen. Deze winnaar gaat strijden om de titel van “Voorleeskampioen van de 

school”.  De voorleeskampioen mag door naar de regionale voorleeswedstrijd. Volgens de regels mag deze 

voorleeskampioen alleen uit groep 7 of 8 komen. Mocht het zo zijn dat we een schoolkampioen uit groep 5 of 6 

hebben, gaat de hoogst geëindigde leerling uit groep 7 of 8 door. In dat geval hebben  we twee kampioenen; een 

schoolkampioen en een voorleeskampioen die door mag naar de regionale voorleeswedstrijd. Indien de 

schoolkampioen in groep 7 of 8 zit, hebben we  gewoon één winnaar. 
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Gebruik schoolplein na schooltijd 

Ons schoolplein wordt buiten schooltijd veel gebruikt door eigen leerlingen en kinderen uit de buurt. Het is fijn om 
te zien dat kinderen hier graag spelen. Ons schoolplein is buiten schooltijd echter niet zo maar vrij toegankelijk. Het 
is verboden terrein voor oudere kinderen en jongeren. Vandalisme is vanzelfsprekend voor iedereen verboden. 
We willen dat het schoolplein voor onze leerlingen en voor de kinderen van kinderopvang De WigWam schoon en 
netjes blijft. Het moet een fijne plek zijn om te kunnen spelen voor iedereen en dat is nu niet altijd het geval. We 
ervaren toch momenten van overlast en dat is natuurlijk niet de bedoeling .   
 

Natuurlijk kunnen onze leerlingen hier ook het goede voorbeeld geven. We bespreken het gebruik van het plein 
regelmatig met onze leerlingen. We willen u vragen hier ook met uw kind over te praten, met name als uw kind NA 
SCHOOLTIJD gebruik maakt van het plein. Wilt u rekening houden met de volgende afspraken? 
 

 Na schooltijd gaan de leerlingen altijd eerst naar huis. Daarna mogen kinderen t/m groep 8 eventueel, 

onder de verantwoordelijkheid van ouders, op het plein spelen. 

 Op het schoolplein gelden, ook na schooltijd,  dezelfde (gedrags-) afspraken als onder schooltijd. 

Vanuit school/of WigWam zal er geen toezicht zijn. Echter kunnen kinderen wel aangesproken worden 

en zullen ze daar vanzelfsprekend naar moeten luisteren. 

 Het plein aan de zij- en achterzijde van de school mag niet gebruikt worden omdat daar de kinderen 

spelen  die gebruik maken van de buitenschoolse-/kinderopvang van K.O.O. de WigWam. Zij huren 

deze ruimte en het is daarom ongewenst als andere kinderen die geen gebruik maken van de BSO daar 

spelen. Soms kan er een uitzondering worden gemaakt als dat is overlegd met een van de leidsters, 

bijvoorbeeld als er een vriendje/vriendinnetje van een BSO kind mee wil spelen. 

 Alle overige  kinderen t/m groep 8 mogen na schooltijd spelen op het plein voor de school onder 

verantwoordelijkheid van de eigen ouders. We vragen ouders actief toezicht hierop te houden.  

Kinderen ouder dan groep 8 zijn sowieso niet welkom om het plein. Als dit tot overlast leidt, zal de 

politie gebeld moeten worden. 

 Vanaf 16.00 uur gaat het hek aan de voorkant van de school op slot. Ouders die na 16.00 nog een 

afspraak op school hebben, kunnen gebruik maken van hek tegenover het kleuterplein en aan de 

zijkant bij de gymzaal. 

 Fietsen (en overige rijwielen) op het schoolplein zijn verboden, ook na schooltijd.  

 Het is erg belangrijk dat het schoolplein netjes achter wordt gelaten. Laat geen afval achter op het 

plein. Neem het afval mee naar huis en gooi het daar weg . Mocht er toch nog wat (zwerf) afval liggen, 

zal onze conciërge dat opruimen voordat onze leerlingen naar buiten gaan.  

 Gebruik de voetbal op het voetbalgedeelte van het plein. Schop de bal niet tegen de ramen van de 

lokalen aan.  

 

In alle groepen hebben we deze regels ook met de kinderen besproken. Samen zorgen we ervoor dat ons 

schoolplein een fijne speelplek is en blijft. Houd u ook een extra oogje in het zeil als uw kind op het plein 

speelt? 
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Kanjertraining in de maand november 

 
In de maand november staan de Kanjerlessen in het teken van gevoelens. De vraag die hierbij centraal staat is: 

’Weet jij hoe je je voelt?’ Kinderen leren hun eigen gevoel te herkennen en benoemen. Wanneer je je eigen 

gevoelens herkent, is het makkelijker om gevoelens bij een ander te herkennen.  

Verschillende gevoelens zullen worden besproken. Waaraan kan je zien dat iemand verdrietig of bang is? Wat 

doe je als je blij of boos bent? Kortom in allerlei verschillende werkvormen zal het onderwerp ‘gevoelens’ 

centraal staan.  

 

Pleegzorg 
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GEZONDE KEUZE VOOR IEDER 

KIND TIJDENS DE SCHOOLLUNCH! 

Het assortiment voor onderbouw en bovenbouw bestaat deze keer uit: 

Brood en crackers 

 Volkorenbrood 

 Volkorenbollen  

 Minikrentenbollen  

 Matze crackers volkoren  

 Bruin brood glutenvrij  

Beleg 

 Halvarine 

 30+ kaas 

 Rinse appelstroop  

 Fruitspread 

 Komkommer  

 Eieren  

 Appels  

Dranken 

 Halfvolle melk  

 Halfvolle yoghurt  

 Thee Rooibos mango-perzik 


