
 

 

 

 

Nieuwsbrief – november 2018 

 
Novembergesprekken 
Uw kind krijgt het eerste rapport pas in februari. 
Omdat dit nog ver weg is, willen we u graag eerder een mogelijkheid geven om met ons in 
gesprek te gaan over de vorderingen van uw kind. Dit zijn dus geen rapportgesprekken! 
Dit gesprek is facultatief. U kunt een gesprek aanvragen bij de leerkracht via de mail. Het kan 
ook zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek. 
De gesprekken zullen verspreid over de maand november plaatsvinden. 
Mocht het nodig zijn, dan kan er altijd een vervolgafspraak gemaakt worden met de 
leerkracht. 
 

Onderwijsassistent 
Op school hebben wij twee  onderwijsassistenten. Zij helpen ons in de begeleiding van 
verschillende leerlingen. 
Kim Hoogeveen helpt ons op dinsdag. Arzu Kavrayici helpt ons op maandag, woensdag en 
donderdag. 
 
Sinterklaas 
Op woensdag 5 december vieren we Sinterklaas op school. 
Voor de kinderen gelden deze dag de normale schooltijden. Ze hoeven geen eten/drinken 
mee te nemen.  
Tijdens deze feestelijke dag gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 4 na het bezoek van 
Sinterklaas, pieten gymmen in de Ridderhof. 
De groepen 5 t/m 8 maken surprises voor elkaar en pakken deze met elkaar uit! 
Verdere informatie volgt via de mail. 
 
Kerst 
Het duurt nog even maar wij zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor kerst! 
Wilt u ons helpen glazen potjes te sparen? U kunt ze inleveren bij Joyce of Renée. Bij 
voorkeur afgewassen en zonder etiket. Alvast bedankt! 
Op donderdag 20 december is het kerstdiner. De kinderen hebben deze dag alleen ’s 
ochtends school en zijn om 12.00 uur uit. Om 17.50 uur worden ze weer op school verwacht. 
Tijdens de kerstviering  is er voor ouders ook wat lekkers en een momentje om bij te praten 
met elkaar.  
 



Om dit allemaal gezellig te maken zijn wij opzoek naar de volgende materialen: 

 Heaters 

 Statafels 

 Vuurkorf (met lampjes en houtblokken) 
Heeft u iets van dit lijstje te leen? Dan kunt u dit aangeven bij 
Joyce(joycenieuwenhuizen@morgenwijzer.nl) of Renée 
(reneeengelsman@morgenwijzer.nl). Alvast bedankt! 
 
 
Ouderportaal Website 
We zijn bezig met het vernieuwen van de website. De informatie die nu op de website staat 
is oud. We werken eraan dit zo snel mogelijk up to date te maken in een nieuwe stijl. 
Ook gaan we  binnenkort met een nieuw ouderportaalapp werken. Deze zal in de plaats van 
kletsklas komen. Met de Ouderportaal App krijgen ouders direct een notificatie op hun 
smartphone als er nieuws is, heeft u  de schoolkalender en informatie over groep, 
klasgenootjes en hun ouders altijd bij de hand. Ziekmeldingen zijn in een oogwenk 
doorgegeven, net zoals intekenen op een 'wie kan er rijden' verzoek van de leerkracht. Even 
een berichtje sturen naar de leerkracht is zo gedaan. 
 
Leerkrachten hebben met de app o.a. de mogelijkheid om eenvoudig nieuwsitems of 
fotoalbums te maken, berichten te lezen en sturen, leerling- en ouder (contact)gegevens zijn 
altijd bij de hand, net zoals het overzicht van absenties en de mogelijkheid deze via de app te 
beoordelen. Volgende week krijgen de leerkrachten een scholing en daarna zal de app snel 
in werking worden genomen. 
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Schoolfruit 

Van 13 november t/m 20 april krijgen uw kinderen op school gratis drie stuks groente en 

fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! 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!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-Schoolfruit op De Rijnschans 

De drie vaste groente- en fruitdagen op De Rijnschans worden: 

Dinsdag, woensdag en donderdag 

Wij ontvangen de levering van de leverancier C.J den Daas BV 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of 

groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u 

dan in voor de nieuwsbrief voor ouders via 

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief  

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. 
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