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Donderdag 4 november 2021 Nationaal Schoolontbijt
Van 1 - 5 november 2021 wordt de 19e editie van het Nationaal Schoolontbijt gevierd. Kinderen in
heel Nederland ontbijten dan weer samen met hun meesters en juffen gezond en gezellig in de klas.
In deze feestelijke ontbijtweek willen we het belang van gezond ontbijten onder de aandacht
brengen met als missie een gezond ontbijt, elke dag en voor ieder kind. Het thema van dit jaar is dan
ook: ‘Altijd een gezond ontbijt’.
De voorbereidingen voor de ontbijtweek zijn in volle gang. Samen met superpartner ALDI en andere
productpartners stelt de organisatie weer een gezond en gevarieerd ontbijtpakket samen. En ook het
lesmateriaal kan dit jaar natuurlijk niet ontbreken. Meer informatie over de 19 e editie van het
Nationaal Schoolontbijt kunt u op de website en facebookpagina van het Nationaal Schoolontbijt
vinden.
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De Vreedzame School, vervolg blok 2 “We lossen ruzies zelf op”.
De kinderen leren dit blok:
 Een conflict zelf goed op te lossen.
 Win-win oplossingen te bedenken.
 Het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.
 Zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.
 Na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.
 Hoe om te gaan met kritiek.
Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar winwin oplossingen. Conflicten horen bij het leven; je probeert ze op een positieve manier op te lossen. Dat
is nog niet zo gemakkelijk, want we reageren verschillend op conflicten. Of je staat stevig, je komt op
voor jezelf en houdt ook rekening met de ander. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig.
Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. De kinderen leren daarom volgens een stappenplan
conflicten zelf op te lossen.
Schoolfruit
Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen uw kinderen op school gratis drie
porties groente en fruit per week. De school doet namelijk ook dit jaar weer 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 Meidoornschool
De drie vaste groente- en fruitdagen op onze school
worden: woensdag, donderdag en vrijdag.
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
Intocht Sinterklaas
ondersteund door het Voedingscentrum.
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Schoolmelk
Van 1 november 2021 t/m 8 april 2022 krijgen de kinderen gratis twee keer per week Schoolmelk
aangeboden! Als school zijn we namelijk ingeloot om komend schooljaar Schoolmelk te ontvangen.
Met Schoolmelk zorgen we dat alle kinderen in de klas een gezonde keus krijgen aangeboden door
kennis te maken met zuivel, een gezond alternatief op suikerhoudende drankjes dat valt binnen de
Schijf van Vijf. Schoolmelk wordt aangeboden door FrieslandCampina en wordt ondersteund door de
Europese Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
In het kort houdt Schoolmelk het volgende in:
o Gratis lekkere koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt / wil
drinken.
o 20 weken, 2 dagen per week.
o Zuivel beschikbaar voor elk kind.
o Aanleren van gezonde eetgewoontes.
Op twee dagen zal er op de Meidoornschool Schoolmelk worden
aangeboden, daarnaast zal het verwerkt worden in de snack,
soep en/of smoothies! Hoe leuk en lekker is dat?!

Aanvraag verlof
Vanaf 1 november 2021 aanstaande komt het aanvraagformulier ‘buiten gewoonverlof’ te vervallen.
We zijn tot de conclusie gekomen dat het aanvraagformulier een té omslachtige manier van werken
was. U kunt voortaan via de communicatie app ‘PARRO’ een verzoek indienen of bellen met de
administratie van de school.
Medicatie
Indien uw zoon/dochter in school medicatie krijgt uitgereikt door de leerkracht, zijn een drietal
voorwaarden van noodzakelijk belang.
1. Medicatie behoort in de originele verpakking te zitten.
2. De naam van uw zoon/dochter op het etiket van de apotheek moet zichtbaar zijn.
3. Bijsluiter bijvoegen.
Het komt helaas te vaak voor dat medicatie ‘los’ wordt meegegeven waardoor leerkrachten niet
weten welk medicijn ze uitreiken. Daarnaast willen we graag voorkomen dat medicatie hierdoor per
ongeluk verwisseld wordt.
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Sint Maarten
Maandag 11 november lopen de leerlingen van het SO Sint Maarten. Aan het eind van de middag
gaan ze bij de deuren langs binnen de school. De collega’s hebben de voorbereidingen al getroffen.
Er wordt hard gewerkt aan prachtige lampionnen.

Intocht Sinterklaas
De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar op zaterdag 13 november 2021 en dat zal zijn in
Nederland in een nog niet bekend gemaakte stad. Vorig jaar was het een virtuele aankomst
en ook dit jaar zal de landelijke intocht van vergelijkbare aard zijn.
Geen massa's kinderen bij deze intocht. Helaas.
De intocht van Sinterklaas in Nederland zal landelijk worden uitgezonden op de televisie.
Dit zal dus zijn op 13 november en de burgemeester van de onbekende stad zal hem zeker
toespreken. Gaat u ervoor zitten? Maak er iets gezelligs van met uw zoon/dochter.
Hopelijk wordt het Sinterklaasjournaal toch wel
weer echt spannend voor de kinderen.
Het Sinterklaasjournaal zelf start al eerder met de
verschillende uitzendingen en dat zal op
maandag 8 november zijn op NPO 3 om 18:00 uur
tot en met 4 december 2021 door NTR op Zapp.

Bijbelvertelrooster
01 november: Hanna en Peninna
08 november: Esther
15 november: Job
22 november: Samuel
29 november: Zacharias krijgt een boodschap

