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Gym verzoekje
Scholentocht
Vandaag was de Flierefluiter aan de beurt om
de deuren te openen voor ouders van
kinderen vanaf 2,5 jaar om zich te laten
informeren over de school. Alle scholen in
Haven doen hieraan mee. Een mooi initiatief
van de gemeente, maar een persoonlijk
gesprek heeft nog altijd onze voorkeur.

Sinterklaas
Wat een prachtige Sinterklaassfeer hebben wij
toch weer in beide gebouwen. Ook heeft
Sinterklaas laten weten de school te komen
bezoeken. Zoals het nu gepland staat komt
de Sint op woensdag 5 december. Dat
betekent dat we alleen de ochtend hebben
voor het Sintbezoek en het daarom belangrijk
is dat we de Sint om half negen kunnen gaan
verwelkomen. We vragen u daarom om
ervoor te zorgen dat uw kind(eren) die dag
ruim voor half negen op school is/zijn. De
kinderen van de dependance verzamelen ook
bij het hoofdgebouw.
Het tien uurtje wordt verzorgd door het Ateam. Om te voorkomen dat wij toch niet
goed op de hoogte zijn van eventuele
allergieën van de kinderen vragen wij u dit nog
even door te geven aan de leerkracht. Wij
kunnen niet met alle allergieën rekening
houden, maar we doen ons uiterste best.

Net als alle andere lessen wil
meester Theo graag om half negen
beginnen. Helaas komen veel
kinderen pas om half negen
binnen. De deuren gaan al een
kwartier eerder open. De kinderen
hebben echt de tijd nodig om zich
om te kleden. Heeft uw kind
gymles om half negen, wilt u er dan
voor zorgen dat uw kind ruim van
tevoren aanwezig is, zodat hij/zij
zich kan omkleden voor gym. De
kinderen kunnen dan lekker lang
bewegen!

Agenda
Dinsdag 27 nov
Lightwise fietscontrole
Dinsdag 27 nov
MR
Woensdag 5 dec
Sinterklaasfeest
Donderdag 6 dec
Kerst versieren
Maandag 10 t/m
woensdag 12 dec.
diverse excursies
groepen 6 t/m 8
Donderdag 20 dec
Kerstdiner en
kerstmarkt
Kerstvakantie 24 dec
t/m 4 jan.

Kerst
Gelijk na de uittocht van de Sint zal
de school opnieuw een gedaanteverwisseling ondergaan. Om de
school in kerstsfeer om te toveren
hebben wij weer hulp nodig. De
kerstcommissie zal binnenkort een
oproepje plaatsen. De
middag/avond staat gepland op 6
december.

Lightwise
Zoals eerder bericht doet onze
school a.s. dinsdag 27 november
mee met de ANWB
fietsverlichtingsactie Lightwise.
Lightwise is een programma voor
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basisscholen waarin veilige fietsverlichting
voor leerlingen
centraal staat. Met Lightwise helpen de
ANWB, scholen, leerlingen en ouders
gezamenlijk mee om het aantal
verkeersongelukken onder kinderen in
Nederland te verlagen.
Wij zullen op die dag alle fietsen van de
kinderen in de groepen 5 t/m 8 controleren op
verlichting. Belangrijk is dan wel dat uw kind
die dag op de fiets naar school toe komt. We
hopen alles in de ochtend te kunnen
controleren.

Het assortiment
Het zuivelassortiment van
Campina op School bestaat uit vier
zuivelproducten, te weten:
halfvolle melk, halfvolle
chocolademelk, Campina drink
rode vruchten en Optimel drink
framboos. Alle producten zijn
voorzien van het Ik kies bewust
logo en bevatten Weidemelk.
Weidemelk is afkomstig van
koeien die gegarandeerd van het
voorjaar tot het najaar ten minste
120 dagen
6 uur per dag in de Nederlandse
wei staan.

Mocht u nog willen meehelpen met het
controleren van de fietsen, dan kunt u zich
nog aanmelden bij s.kop@flierefluiter.asgalmere.nl

Bericht van Campina.
Heeft u al een Campina op School abonnement?
Om te groeien en te leren, heeft uw kind de juiste
voedingstoffen nodig. Ook op school, waar er veel
van ze gevraagd wordt. In melk zitten veel
voedingsstoffen, zoals bijvoorbeeld eiwit en
Calcium.
Campina op onze school
Wij denken dat Campina op onze school een
bijdrage kan leveren aan het gezond groter groeien
van onze leerlingen. Bovendien zorgt het ervoor
dat uw kind elke schooldag heerlijk verse en
gekoelde zuivel binnen krijgt.

Uw voordelen
 Geen lekkende bekers meer
 Elke schooldag aanbod
 Gemak voordelen, geen omkijken naar
dagelijks meegeven van drinken
 Dagverse producten
 Keuze uit 4 smaken
 Gekoeld gepresenteerd en gedronken

Hoe werkt Campina op School
U kiest voor uw kind voor één of
meerdere consumptiemomenten
(ochtendpauze/lunchpauze) een
product uit het assortiment en u
sluit het abonnement rechtsreeks
af met Campina.
Wat zijn de kosten
De EU verleent subsidie op de
zuivelproducten. Deze prijs is
berekend in de prijs per pakje. Een
pakje halfvolle melk kost slechts €
0,36 het overige assortiment
slechts € 0,38. Aan u wordt de
prijs per pakje berekend. Het
aantal pakjes hangt af van het
aantal consumptiedagen en
consumptiemomenten op de
school.
Meld uw kind(eren) dus nu nog
aan op www.campinaopschool.nl

Agenda
Dinsdag 27 nov
Lightwise fietscontrole
Dinsdag 27 nov
MR
Woensdag 5 dec
Sinterklaasfeest
Donderdag 6 dec
Kerst versieren
Maandag 10 t/m
woensdag 12 dec.
diverse excursies
groepen 6 t/m 8
Donderdag 20 dec
Kerstdiner en
kerstmarkt
Kerstvakantie 24 dec
t/m 4 jan.

