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  Nieuwsbrief 4  Schooljaar 2016-2017                 

10 november 2016 
 
Belangrijke data: 
14 t/m 18 november  Gespreksweek en avond (15/11) 
21 november   Start thema Sinterklaas 
5 december   Sintviering 
6 December   Studiedag – leerlingen vrij 
22 December   Kerstdiner 
26 December t/m 6 Januari Kerstvakantie 
 
Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: 

 Opening 
 Naschoolse activiteiten 

 Juf Liesbeth 

 Project voeding 
 Verzekering beeldscherm iPad 

 Vrijwillige ouderbijdrage 

 Sinterklaas  
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
De opening: 
Met veel plezier kijken wij terug op een geslaagde opening.  Het was een enorm leuke dag en wij 
hebben genoten van alle vrolijke gezichten.  Wij willen de ouderraad en alle vrijwilligers, hartelijk 
bedanken voor de hulp!  
 
Juf Liesbeth 
Op 1 november is juf Liesbeth met veel plezier bij ons gestart als juf van de groep Mercurius.  
Na een gezamenlijke start bij de groep van juf Jolanda, zijn zij verhuisd naar hun eigen lokaal. 
Inmiddels zijn alle kinderen, ook de kinderen van de groep Neptunus, al we er helemaal gewend!  
 

 
Naschoolse activiteiten: 
Tijdens de opening konden kinderen al kennis maken met de verschillende activiteiten 
die na school kunnen worden gevolgd. Inmiddels is er een op maandag gestart met 
schilder/tekenles, op dinsdag muziek-theater en sinds vandaag zijn de technieklessen 
begonnen. Wij zullen u op de hoogte houden van verdere activiteiten die zullen gaan 
starten het komende  jaar! 
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Het restaurant is geopend! 
 
                                                                                    Hmmm, wat een lekkere gezonde traktatie! 
 
Project voeding: 
Wij zijn gestart met het thema voeding. Van babygroep tot bovenbouw wordt er gewerkt aan het 
thema voeding. In de groepen Mars en Mercurius is een heus restaurant geopend. In de groep 
Neptunus worden er grafieken bij gehouden van de gezonde tussendoortjes die kinderen mee 
hebben en in de bovenbouw hebben ze het gehad over vlees en planten eters. Meester Gerard heeft 
zelfs een koeienschedel meegenomen om de tanden en kiezen van de p lanteneters eens goed te 
bestuderen! De komende week staat het thema voeding nog centraal. 
 
 Verzekering beeldscherm iPad: 

Wij hebben met Mobiel Service Centre een afspraak gemaakt dat zij voor een redelijke prijs een 
verzekering kunnen aanbieden om de iPad te verzekeren tegen beeldschermschade. Dit is de meest 
voorkomende schade bij het gebruik van iPads door onze leerlingen. Voor 2 euro per maand kunt 
deze afsluiten. Alle info m.b.t. deze verzekering vind u in bijgaande bijlage. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage: 
Wij willen u er graag op wijzen dat de vrijwillige bijdrage van de ouders zeer noodzakelijk is om veel 
extra’s voor onze leerlingen te kunnen doen. Onze kas is nog niet zo gevuld en met het Sinterklaas en 
Kerstfeest in het vooruitzicht, kunnen wij uw bijdrage goed gebruiken.     
U heeft dinsdag 27 september een brief ontvangen waarin dit alles wordt toegelicht en welke 
bedragen er gevraagd worden. Ook wordt er aangegeven dat er betalingsmogelijkheden zijn. 
Hiervoor kunt u bij Yvonne Penne of bij Marian van de Berg terecht.   
Wij hopen dat de ouders die er nog niet aan toe zijn gekomen,  u zo spoedig mogelijk wilt bijdragen. 
 
Sinterklaas: 
Morgen is het zover, dan komt Sinterklaas weer aan in ons land. Altijd een spannende en gezellige 
tijd.  De ouderraad is samen met het team druk bezig om het bezoek van Sinterklaas voor te 
bereiden.  Ook wordt de school de komende weken in Sinterklaas sfeer gebracht en vinden er leuke 
activiteiten plaats, zoals b.v. een pietenochtend.  Wilt u daarbij helpen  dan kunt u zich opgeven bij 
Lianne en Jolanda. Zij coördineren namens het team het Sinterklaasfeest.  Binnenkort ontvangt u een 
brief waarin alle activiteiten die gepland 
staan voor het feest, aan u worden 
uitgelegd.  Wij volgen overigens het verhaal, 
van het Sinterklaasjournaal wat sinds deze 
week elke avond wordt uitgezonden.    
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Wij wensen iedereen een fijn weekend! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 

Team Het Universum. 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u 9 december.  


