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Levensbeschouwelijk basisonderwijs
‘Altijd in beweging!’

04 nov
11 nov

Nationaal Schoolontbijt
Start EU-Schoolfruit

Onze school doet weer mee!
Op woensdag 4 november schuift de hele
school namelijk aan tafel voor een gezond
ontbijt. U kunt uw kind(eren) op
deze dag zonder ontbijt naar school
sturen. Uw kind krijgt hierover ook
een leuke les over de beste start van
de dag. Zo leert uw kind op een feestelijke
manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en
wat je ’s ochtend het beste kunt eten. De rest
van het jaar ontbijten ze natuurlijk thuis. Helpt
u mee om dat zo gezond mogelijk te maken?

Onze school doet weer mee met EU-Schoolfruit!
EU-Schoolfruit ondersteunt scholen die
leerlingen een gezonde boost willen geven. De
school krijgt gratis fruit en groente: drie stuks
per leerling per week, 20 weken lang, van 11
november 2020 t/m 16 april 2021!
Tijdens de 20 weken schoolfruit geeft de school
EU-Schoolfruitlessen, digibordlessen en
Smaaklessen.

Zíen eten, doet eten!
Tijdens de EU-Schoolfruitperiode proeven
kinderen verschillende soorten fruit en
groente. Dat is lekker en gezond, want in elke
soort zitten weer net andere gezonde stoffen.
In de praktijk blijkt:
zíen eten, doet eten.
Ook als kinderen nog
geen grote
smaakavonturiers zijn,
doen ze in de klas
lekker mee. Als een kind gevarieerd eet, krijgt
het alle gezonde stoffen binnen die het in de
groei nodig heeft. Thuis kunt u de
smaakontwikkeling ook stimuleren.
Complimenteer uw kind als het iets nieuws
proeft.
Kinderen zijn soms pas gewend aan een
onbekende smaak na tien tot vijftien keer
proberen. Blijf dus geduldig en houd het
positief. In de bijlage kunt er meer over lezen.

Complimenten aan de
ouders die er voor zorgen
dat de kinderen nu echt
op tijd komen!
Het blijft echter nog een
aandachtspunt dus daarom nogmaals
onderstaand bericht!
We willen jullie dringend vragen om ervoor te
zorgen dat de kinderen op tijd op school komen.
Om half negen gaat de schooldeur dicht en start
de les met lezen. Zoals ik al eerder aangaf is het
super belangrijk dat de kinderen veel lezen.
Iedere minuut dat ze missen met lezen is een
gemiste kans. Dus graag voor 8.30 op school!

Basisschool Mobiel, Reigersbos 313, 1107 EZ, 020-6973735 website: www.bsmobiel.nl

Nieuwsbrief 5

De ouderbijdrage is ongewijzigd €45,00
U kunt de ouderbijdrage overmaken op het
rekeningnummer van de school:
NL58 RABO 0330 7890 90 t.n.v. Mobiel
Reigersbos
U kunt ook contant betalen bij de
administratie. I.v.m. de in achtneming van de
covid-19 regels graag vooraf even bellen
wanneer u langskomt.
Heeft uw kind een stadspas dan kunt u de
ouderbijdrage
hiermee voldoen.
Geef de stadspas
van uw kind mee
naar school.
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