Uit de directiekamer
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het jaar
2020. Een wel heel bijzonder jaar natuurlijk. U ontvangt
voor de vakantie nog een aparte mail met een update
over alles rondom de sluiting van de school.

AGENDA DEC/ JAN
21— 01 Kerstvakantie
20—21—25
Adviesgesprekken grp 8
29 Studiedag

De afgelopen maand hebben we gelukkig nog voor een
groot gedeelte gezellig kunnen invullen met de
kinderen. We hebben een mooie Sinterklaasviering
gehad met elkaar en ook hebben we het schoolgebouw
nog gezien met prachtige Kerstversiering. Helaas zijn we dit nu allemaal vervroegd aan
het opruimen en inpakken. Laten we hopen dat we er in het volgende jaar langer van
kunnen genieten. Ik wil graag de hulpouders heel erg bedanken voor de hulp bij de voorbereidingen voor Sint en Kerst.
Op 8 december was er een studiedag voor het gehele team. Er is deze dag weer hard gewerkt aan onze schoolontwikkeling en kwaliteitsbeleid. In de ochtend hebben we
(digitaal) met elkaar gesproken over onze interne samenwerking en communicatie. In de
middag is er weer afstemming geweest over het werken met onze nieuwe methodes, het
leesonderwijs onze ambities op het gebied van cultuuronderwijs.
In onze communicatie en informatieverstrekking willen we steeds meer gebruik gaan
maken van de schoolapp. Onder de knop ‘informatie’ kunt u nu ook alle
informatieboekjes van de groepen vinden. Onder de knop ‘nieuws’ vindt u de meest recente beslisboom in verband met het Coronavirus. Deze nieuwsbrief staat ook op onze
website en op de schoolapp onder de knop ‘nieuws’.
Namens het team wens ik iedereen een hele fijne vakantie, gezellige feestdagen en alle
goeds voor het nieuwe jaar.
Met vriendelijke groet,
Wim van Dun
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TRAKTEREN OP SCHOOL
Zoals u in het informatieboekje kunt lezen, geven wij de voorkeur aan een
gezonde traktatie. Maar omdat u nu alleen voorverpakte traktaties mee naar
school mag geven, begrijpen wij dat dit hierdoor lastiger wordt. Natuurlijk
mag er naast iets gezonds ook een snoepje, koek of chips getrakteerd
worden. Wij willen u vragen om op de hoeveelheid hiervan te letten.
Het gaat om een kleinigheidje wat de kinderen tussendoor mogen opeten.
Dank u wel alvast.

AANMELDEN BROERTJES/ZUSJES
Beste ouders/verzorgers,
Wij zijn alweer bijna halverwege het schooljaar en ondertussen zijn de
voorbereidingen voor het komende schooljaar al in volle gang. Hier hoort
het indelen van de kleutergroepen ook bij. Graag zijn wij tijdig op de hoogte
over hoe groot de huidige groepen worden. Om hier goed zicht op te
krijgen, moeten wij op de hoogte zijn van het aantal aanmeldingen. Graag
zouden wij u willen vragen om broertjes en zusjes tijdig (rond de derde
verjaardag) aan te melden. Mocht u daarnaast in uw omgeving ouders
kennen die erover denken hun kinderen ook naar onze school te laten gaan,
wilt u ze er dan op wijzen op tijd een afspraak te maken voor een
rondleiding. Alvast heel erg bedankt
Met vriendelijke groet,
Babette Silva
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DE GEZONDE BROODTROMMEL:
Voeden in plaats van vullen
Een van de pijlers uit het pedagogisch beleid van Kober kinderopvang is
“gezond en in beweging”. Kober kinderopvang heeft een eigen
voedingsbeleid dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen en hun
voedingsbehoefte. Dit geldt voor de kinderen op bijvoorbeeld het
kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.
Wij realiseren ons dat de kinderen bij het overblijven eten en drinken
meekrijgen van thuis.
Via deze weg willen wij jou graag informeren over de mogelijkheden voor
een gezonde én voedende broodtrommel. Hieronder een overzicht van
adviezen en tips van voedingsdeskundige Linsy van Anholt van praktijk
“Don’t WEIGHT”.
Zo voorkom je een suikerpiek
Suiker zorgt ervoor dat jouw kind heel snel veel energie krijgt (suikerpiek),
maar deze energie is ook weer heel snel verdwenen (suikerdip). De suikerdip
geeft een vermoeid gevoel en beperkt jouw kind in zijn/haar concentratie.
Bovendien zorgt de suikerdip ervoor dat hij/zij snel weer een hongergevoel
krijgt. Suiker vraagt dus vooral naar meer suiker. Beter is om suikerhoudende
producten te beperken.
Heb je nog vragen naar aanleiding van bovenstaande artikel, stuur dan
gerust een e-mail naar overblijven@kober.nl.
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Data uitkomen nieuwsbrief
28-01
25-02
25-03
29-04

27-05
24-06
22-07

Deze data kunt u ook terugvinden op de schoolapp onder jaarkalender en op
onze website onder schoolkalender. Ook de vrije dagen, vakanties en
studiedagen zijn terug te vinden op de schoolapp en website.
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Het team van Sinte Maerte
wenst u allemaal een fijne feestdagen,
maar vooral een gezond 2021!
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