
 

 

 

 

Nieuwsbrief no. 4  

Hunnighouwersgat 

 

Midsland, 31 oktober 2022 

 

Beste ouders/verzorgers, 

In deze nieuwsbrief aandacht voor een aantal activiteiten en het aanstaande inspectiebezoek. 

Lampionknutsel 

Woensdag a.s. is de lampion knutsel gepland. Alle groepen gaan dan gezamenlijk aan het werk met 
hun lampion. In de hal worden voorbeelden opgehangen ter inspiratie voor de kinderen. Afhankelijk 
van wat ze kiezen kunnen ze een schoenendoos, een schone plastic fles of een leeg en schoon 
melkpak gebruiken. Dit moeten ze dan zelf meenemen naar school. De meeste kinderen hebben dit 
al gedaan.  

Eenwielers op het schoolplein 

Vanaf deze week mogen de kinderen weer een eenwieler op het schoolplein gebruiken. Germen de 
Groot heeft alle eenwielers nagekeken en waar nodig gerepareerd. Dat was een hele klus. Hartelijk 
bedankt Germen!  

 

 

 



IPC: In alle groepen zijn we begonnen met een nieuw thema wat te maken heeft met voedsel. We 
doen mee met het project kindermenu 2.0. Alle basisscholen van Terschelling doen daaraan mee. Op 
de website www.jonglereneten.nl vindt u meer informatie.   

 

 

 

 

Eten en drinken op school 

Willen jullie de kinderen zoveel mogelijk gezonde producten in hun broodtrommeltje meegeven? Dus 
(bruin) brood, hartig beleg en fruit? Alleen op vrijdag mogen de kinderen ook iets lekkers in hun 
trommeltje doen. En graag drinken meegeven waarin zo min mogelijk suikers zitten.  

Dit is wat in de schoolgids staat: 

4.8. Wat geeft u uw kind mee naar school 

• Een gezond tussendoortje en een dopper/beker drinken voor 10.00 uur. 

• Een lunchtrommel en een dopper/beker met drinken voor 12.00 uur. 

• We willen onze kinderen bewust maken van het beperken van de afvalstroom. Daarom voor  

het drinken bij voorkeur de (school)dopper of goed afsluitbare beker gebruiken. 

Toch zijn er nog vragen over wat wel en niet mee naar school te nemen. Sinds een poosje mag er op 
vrijdag iets extra's mee in de vorm van iets lekkers in een van de trommels. Eerst het gezonde 
tussendoortje of de boterham en dan het klein extraatje. 

De verjaardagstraktatie is een terugkerend onderwerp. Wat vinden we waar een traktatie aan moet 
voldoen en wat mag wel en wat niet  Daar gaan we de kinderen van de leerlingenraad bij betrekken. 
Vooral nu onze IPC thema's van alle groepen een mooie aansluiting vormen. Dit staat voor de 
komende periode op het programma en dus horen jullie daar binnenkort meer over. 

 

Inspectiebezoek op 14 en 15 november 

Het vierjaarlijks inspectiebezoek is gepland op 14 en 15 november a.s. De inspecteur bezoekt alle 
basisscholen en het voortgezet onderwijs. De schoolteams hebben zich tijdens de studiedag van 24 
oktober hierop kunnen voorbereiden. We hebben er allemaal veel zin in! 

 

Vriendelijke groeten namens het team, 

Jannie Docter 

http://www.jonglereneten.nl/

