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Wist u dat………………………………….. 
 

- u op de maandag en dinsdag voor het fruit zorgt en wij, via EU-schoolfruit, op de woensdag, 

donderdag en vrijdag   

- er weer heel veel kilo’s aan kleding is gebracht voor Bag2School  

- dit voor school een bedrag van € 93,60 heeft opgeleverd 

- de kinderen van groep 7 en 8 een workshop “voorlezen” hebben gekregen van de kinderboeken winkel 

“Meester Mokka” 

 

 

 

Staking 

Zoals u gemerkt hebt hebben wij deze keer niet mee gestaakt. Wij vonden 

het op dit moment niet passen, maar zijn wel eens met de eisen en 

punten die worden genoemd.  

Wij hebben daarom maar op een alternatieve wijze meegedaan. 

 

 

EU Schoolfruit 

In de week van 18 november krijgen de kinderen aankomende week op woensdag 

een stuk komkommer, op donderdag een waspeen en vrijdag een appel. 

 

Wij hebben de afgelopen week gezien dat bijna alle ouders er aan gedacht hebben en 

op maandag en dinsdag een stuk fruit mee hebben gegeven. 

Denkt u er deze week ook aan? 
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Bag2School  

Op dinsdag 5 november kwamen de mensen van Bag2School de 

verzamelde kleding ophalen. Op maandag werden er al heel wat 

zakken gebracht en op dinsdag werd dat nog eens aangevuld.  

Uiteindelijk was het goed voor 312 kilo en hebben wij € 93,60 mogen 

ontvangen.  

Wij bedanken iedereen maar weer voor het inzamelen.  

 

Update Schoolplein 

Het gaat niet snel maar elke twee weken is er wel iets nieuws te melden.  

Deze week hebben ze een begin gemaakt met de bankjes en is de rommel (eindelijk) 

opgeruimd. Ook is er gras ingezaaid naast de oprit van de school en op het veldje bij de Dreef. 

Ik hoop dat dit nog opkomt. 

Volgende week woensdag en/of donderdag is de bedoeling dat ze ook de planten gaan poten. 

 

Topondernemers 

Op 4 november is de bovenbouw gestart met een 

nieuw thema voor topondernemers: Sport en 

Ontspanning.  

We zijn dan ook maar begonnen met een 

Warming Up. De kinderen gaan de komende 

weken met allerlei kaarten en zelfbedachte 

ontwikkelingsvragen aan het werk.  

 

Jeugdcarnaval 

Vanuit de carnavalsvereniging de Nöttekrakers is gevraagd of er kinderen zijn die mee willen 

doen met een nieuwe categorie in de Carnavalsoptocht. In de bijlage zit een brief waar u hier 

alles over kan lezen.   
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Nationaal schoolontbijt 

Op 6 november hebben de kinderen genoten van het Nationaal Schoolontbijt. Het thema was: 

“Neem rustig de tijd voor het eten” . Dat hebben ze gedaan. Ze hebben heerlijk zitten eten en 

er heerlijk bij kunnen kletsen. 

Dag van de duurzaamheid  

Afgelopen vrijdag was de dag van de duurzaamheid. De gemeente heeft de 

scholen gevraagd om mee te doen met een project. De kinderen hebben 

via allerlei opdrachten en filmpjes een heleboel geleerd en ze hebben 

meegedacht over duurzaamheid. Zo kwam de vraag van enkele kinderen of wij 

op school ook GFT afval apart kunnen gaan inzamelen.  

Het antwoord was natuurlijk positief, maar we mochten alleen van de gemeente geen groene 

afvalbak aan de weg zetten. Na een telefoontje naar de gemeente bleek dat er in augustus 

besloten is dat de scholen dat nu wel mogen. We hebben direct een bak aangevraagd en deze 

is al gebracht. Nu nog wat extra bakjes in de klassen en we kunnen volgende week beginnen 

met het scheiden van groente /fruit en tuinafval 

      

 

Onderzoek gemeente Montferland 

Vanuit de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) wordt onderzocht hoe jongeren en jonge gezinnen in 

Montferland te kunnen (be)houden. In andere woorden, waarom (blijven/gaan) jonge gezinnen in de 

gemeente wonen. 

In de bijlage zit een brief van de gemeente hoe u mee kunt doen/helpen. 

 

 


