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Traktaties 
Wist u dat een kind op school 30 tot 40 keer per jaar een traktatie krijgt?  
Dat mag ook, want jarig zijn is feest!  
Er zijn veel leuke manieren om traktaties lekker en gezond te maken. 
 
Traktatietips: 
-Groente en fruit in een leuk jasje. 
-Een cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of bellenblaas. 
-Kleine porties, zoals een rozijndoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel, peperkoek, of 
een mini eierkoek. 
 
Kijk voor meer info op de site van het Voedingscentrum. 

https://www.voedingscentrum.nl/trakteren Meer inspiratie nodig voor een gezonde traktatie op 

school? 

In samenwerking met de HAS Hogeschool hebben studenten lekkere én gezonde traktaties met 

groente en fruit gemaakt, speciaal voor het EU-Schoolfruitprogramma. 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/gezond-en-lekker-trakteren/traktaties.htm 

 
Open podium 
De donderdag voor de herfstvakantie hebben we afgesloten met een open podium van groep 6/7. Het 
thema van het open podium was ‘Gi-ga-groen’. Net als het thema van de Kinderboekenweek. Groep 
6/7 had een mooi decor gemaakt en alle klassen hebben met een act hun talenten laten zien op het 
podium. Zo hebben we een toneelstuk gezien over kinderen die graag meer groen wilden in hun 
straat, er zijn gedichten voorgedragen over groen, er is gezongen over waar bomen vandaan komen en 
over een dierentuin met gevaarlijke dieren. Er zijn sprinkhanen op het podium geweest en Freek en 
Froukje Vonk kwamen langs om heel bijzondere lezende soorten te filmen. Na een lange tijd van geen 
open podia waren we erg blij weer ouders te mogen verwelkomen in de hal!! Dat maakt de kinderen 
trots! 

 

 

 

 

https://www.voedingscentrum.nl/trakteren
https://www.voedingscentrum.nl/trakteren
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/gezond-en-lekker-trakteren/traktaties.htm
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Kinderboekenweek 
Afgelopen oktober startte de Kinderboekenweek met een bezoek van de schooldichter. Zij gaf les in 
alle groepen en samen hebben we gedichten gemaakt over het thema Gi-Ga-Groen. 
De kinderen zijn daarna enthousiast aan de gang gegaan met het maken van gedichten over Gi-ga-
Groen, ook hebben ze geleerd dat gedichten niet altijd hoeven te rijmen, gedichten kunnen ook uit 
losse woorden bestaan of uit zinnen die helemaal niet rijmen. 
Naast de gedichten werden er ook illustraties bij gemaakt, dat moest in zwart/wit. De gedichten en 
illustraties komen namelijk in een boek. Een boek dat we zelf samenstellen. 
Hoe leuk is dat, een boek met alle gedichten van de kinderen. Geïllustreerd met zelfgemaakte 
tekeningen. 
 
 
 
 
 
Verder hebben we ook een voorleeswedstrijd gehouden op school, altijd spannend. Groep 1,2 en 3 
bestond uit allemaal winnaars. In de bovenbouw heeft Jill uit groep 5 gewonnen maar ook Okke uit 
groep 8 leest heel goed voor en mag naar de regionale wedstrijd. 
Klassen waren Gi-Ga-Groen versierd, we dansten regelmatig op Gi-Ga-Groene muziek, er werd door 
vaders, moeders, opa’s en oma’s voorgelezen en door de leerkrachten natuurlijk zelf ook. 
De Kinderboekenweek werd op 20 oktober groots afgesloten met een show, uitgevoerd door groep 
5/6 maar ook de andere groepen deden mee aan de optredens. 
Natuurlijk blijven we veel aandacht besteden aan lezen. Niet alleen in tijdens de Kinderboekenweek 
maar het hele jaar door. 
Leest u thuis ook met uw kind(eren)? Het is zo gezellig én heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw 
kind(eren). 

 
Sinterklaas  
Vanaf maandag 7 november start het sinterklaasjournaal. Ook wij kijken op school mee. 

12 november komt de Sint in Nederland aan. Daarna gaan wij met de kinderen aan het werk over dit 
onderwerp. We gaan toe leven naar maandag 5 december. 
Op 28 november gaan we met de groepen 1, 2/3 én 4/5 onze schoen zetten in de klas. Dit doen wij ’s 
avonds, de kinderen mogen in pyjama naar school komen zodat ze na het schoentje zetten meteen 
naar bed kunnen. We starten om 18.30 uur tot 19.15 uur. Een uitnodiging hiervoor volgt nog. 

Via Social Schools wordt u verder op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Ook als we uw hulp 
nodig hebben kunt u dat daar vinden te zijner tijd. 

Met vriendelijke groeten, 

De Sinterklaascommissie 
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Wij doen mee met het Nationaal Schoolontbijt! 
In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt van 7 - 11 november 2022 schuiven kinderen in heel 
Nederland op school aan voor een uitgebreid ontbijt. Wij vinden het van belang om de kinderen te 
leren dat een gezond en gevarieerd ontbijt zorgt voor een goede start van de dag,.. 

Daarom vieren wij op dinsdag 8 november de 20e editie van het Nationaal Schoolontbijt. Op deze dag 
mogen de kinderen voor een keer zonder ontbijt naar school. 

Denken jullie nog aan de 4 B’s (bord – beker – bestek – bakje). Deze mogen jullie maandag 7 november 
al meenemen. 

 
Wat zit er in het ontbijtpakket? 

 Brood en crackers 
• 2 hele volkorenbroden 
• 16 volkorenbollen 
• 16 volkorenbollen met rozijnen 
• 1 doos Hollandia Matze crackers volkoren 

  
Beleg 

• 1 kuipje Blue band goede start 
• 1 pak gesneden plakken 30+ kaas 500 gram 
• 1 pot Frutesse Rinse appelstroop 
• 1 doosje met 6 gekookte eieren 
• 1 pot Calvé 100% pindakaas 
• 1 bakje Groentegoed Choco-pastinaak spread 

  
Groente en fruit 

• 2 bakjes Looye honingtomaten 
• 2 kilo Elstar appels 
 

Dranken 
• 3 pakken halfvolle melk 
• 1 doosje Pickwick thee 
 

Yoghurt en Muesli 
• 1 pak halfvolle yoghurt  
• 1 pak crunchy muesli 

 
 

Samen ontbijten is een feest! 
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Even voorstellen; onze nieuwe MR leden: 
 

Hallo, ik ben Anja Jansen en moeder van Koen (groep 7) en Teun (groep 4). Ik 
werk als HR adviseur op Hogeschool van Hall Larenstein en woon inmiddels 9 
jaar in Westervoort samen met Stephan (en de jongens natuurlijk). 
Ik ben graag betrokken bij de school. Ik ben al biebmoeder op woensdag en 
straks ook MR lid. Ik wil een positieve bijdrage kunnen leveren aan de 
ontwikkelingen van de school en meedenken waar nodig.  
 
Groet, Anja 
 
 

 
 
Hallo, 
Ik ben Marcel Bosman, 37 jaar, getrouwd met Ineke en vader van  
Sven (Groep 3). 
Ik ben al vele jaren werkzaam in de media en in verschillende functies 
betrokken bij de totstandkoming van televisie programma’s.  
Als Ouder-lid van de MR kijk ik er naar uit om actief mee te denken over beleid 
en organisatorische zaken die de hele school aangaan en bijdragen aan de 
ontwikkeling van de kinderen én van een goede school.  
 
Groet, Marcel 

 
 
Uitje BSO & Peuters 

Voor Halloween zijn we op een woensdag middag op pad geweest met de BSO bus en de bakfiets. 
Samen gingen we op weg naar de boer in Groessen. Daar aangekomen mochten de kinderen een 
pompen uitzoeken. Helaas konden we door de lange rit niet dezelfde middag nog de pompoenen 
uithollen. Dus een week later gingen we hiermee aan de slag. Nadat de kinderen de pompoenen 
hadden uitgehold mochten ze deze natuurlijk mee naar huis voor Halloween.  
 
Groeten,  
 

 
 
BSO de Ruiters en de Peuters  
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Pleegouders gezocht 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor Cindy (5) en Amy (6) zijn we dringend op zoek naar een gezin, op bereisbare afstand van Arnhem, 
waar ze om het weekend mogen logeren. Dit is ter ondersteuning van hun moeder. Cindy en Amy zijn 
twee gezellige zusjes die fijn met elkaar en andere kinderen overweg kunnen. Ze vermaken zichzelf 
goed, maar vinden het ook leuk om samen activiteiten te doen. Ze houden van muziek, dansen, 
bakken en knutselen. 
  
Heb jij het pleegouderschap wel eens overwogen en kan jij iets voor Cindy en Amy betekenen? Neem 
snel contact op met Ilse Hermans via: 06 82867821 of i.hermans@entrealindenhout.nl.  
  
Wil je meer weten over pleegzorg? Kijk dan eens op www.ikwilpleegouderworden.nl.  
  
NB De namen en de kinderen op de foto zijn niet echt. De zusjes voor wie we een fijne plek zoeken 
wel.  
  

 
 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ikwilpleegouderworden.nl%2F&data=05%7C01%7Cheidi.dehaan%40liemersnovum.nl%7C68d7de44e5564b60015408dab1a3c3b2%7C14cb4aa1230744ac9b6aaf5173a78afc%7C1%7C0%7C638017614190984463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MkskcJcmauWkX4hLQ2SX9UhgT76Q6rDEvkWnWv9LOCw%3D&reserved=0

