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BELANGRIJKE DATA:
 9 januari
 11 januari
 17 januari
 18 januari



26 januari
Week 2 t/m 6

:
:
:
:

De school begint weer!
De luizencontrole vindt plaats.
Bezoek aan de Kim/Heidestede door groep 1/2A
Fusiebijeenkomst 3 van 9.00 uur tot 13.00 uur:
Alle kinderen zijn vrij!
: De schriften gaan weer mee!
: M-toetsing Cito LOVS in alle groepen

HET TEAM VAN BS MARIA GORETTI WENST U ALLEMAAL EEN
POSITIEF, GEZOND EN VOORAL PLEZIERIG 2017!!!!

We hopen dat iedereen een fijne kerstvakantie heeft gehad, lekker uitgerust is en
dat de kinderen weer zin hebben om naar school te gaan. Het team heeft er
uiteraard weer zin in. We vinden het ook weer fijn dat juffrouw Joyce terug is van
haar zwangerschapsverlof. Ze is op donderdag en vrijdag aan het werk in de
groepen 1/2 A en 1/2 B.
DE GEZONDE SCHOOL
Zoals u weet, doen wij mee met het project De Gezonde School. We vinden het
belangrijk dat onze kinderen leren wat een gezonde leefstijl is. Het project kent
zeven thema’s. Dit schooljaar starten we met twee thema’s: Voeding en Relaties
& Seksualiteit. Wat de voeding betreft, willen we u vragen om zoveel mogelijk
gezonde tussendoortjes mee te geven. Op dinsdag en donderdag wordt dit
zichtbaar in de verplichte fruitdagen. Ook op andere dagen kunt u fruit meegeven.
Wat het drinken betreft, kan het kind kiezen uit melk en water.
Het contract met de Campina is beëindigd en u kunt zelf een pakje melk in de
broodtrommel doen en/of een goed afsluitbare drinkbeker meegeven. Het water
mag ook in een flesje meegegeven worden.
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Door als volwassenen een goed voorbeeld te tonen in een gezonde leefstijl, is er
een grote kans dat kinderen dit ook zullen doen, want …

Voor de ouders die een abonnement hebben bij de Campina geldt het
volgende:
 De Campina heeft alle abonnementen stopgezet. Het teveel betaalde geld
wordt teruggestort op uw rekening!
 Een aantal abonnementen is pas deze week stopgezet. U krijgt van de
Campina hier geen bericht over! Wij verzoeken u toch goed in de gaten
te houden of dit daadwerkelijk is gebeurd.
Wat betreft het thema Relaties & Seksualiteit doen we in maart mee met de Week
van de Lentekriebels. U krijgt hier tegen die tijd weer informatie over!
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