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Agenda:  
7 november  
19-20 november  
5 december  
19 december  

 
Oudergesprekken groep 1 t/m 7 
Oudergesprekken groep 8 
Sinterklaasviering 
Kerstviering 

 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
De algemene ouderavond stond in het teken van de 
verkeersveiligheid. Goed om te zien dat deze avond 
druk is bezocht door ouders.  
 
 
Wijziging datum schoolreisje 
Schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7 verplaatst naar dinsdag 26 mei i.v.m. de 
avondvierdaagse.  
 
 

EU-schoolfruit  
Vanaf 13 november krijgen alle kinderen drie keer per week schoolfruit 
aangeboden op woensdag, donderdag en vrijdag. We hebben afgesproken 
dat we op deze dagen alleen fruit en/of groente eten tijdens de 10-uur 
pauze. Dit betekent dat koeken en boterhammen weer mee naar huis 
gaan. Zelf fruit meenemen is toegestaan. 
 
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 . 

Fijn dat er al ouders zijn die willen helpen met het fruit snijden! Er zijn nog lege 
plekken, dus hopelijk kunt u ons nog helpen? De inschrijflijsten hangen bij de hoofdingang.  
 
 
Mad Science 
Het is bijna zo ver:  Een gekke professor van Mad 
Science komt binnenkort een spectaculaire science show 
geven op school!  
 
Na deze leuke & leerzame show op 12-11-2019 kunnen 
de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor onze 
naschoolse wetenschap en techniek cursus.  
 
 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief


De cursus is op dinsdag om 15:15, vanaf 7-1-2020. De lessen duren een uur. 
Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse cursus staat 
elke week een ander thema centraal, met onder andere lessen over licht en geluid, 
magnetisme, scheikunde, en optische illusies. 
 

Of Dat het neit 
uit mkaat in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, als de eretse en de ltaatse ltteer 
maae op de jiutse patals saatn. 
 
Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website 
inschrijven.mad-science.nl en klik op inschrijven. Inschrijven kan tot 28-11-2019. VOL=VOL 
 
 
Namens het team obs Koningin Beatrix, 
Britte Romijn en Thea van Tuil 
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