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Weeksluiting: Coole Cheeta’s

Weeksluiting: Olijke Olifanten

Beste ouders/verzorgers,
De Kring gaat voor de communicatie met de ouders ‘SchouderCom.nl’ gebruiken. Dit is een online
communicatieplatform dat voor alle betrokkenen overzicht brengt in de communicatie en onder andere
berichten, enquêtes en een jaarkalender ondersteunt.
Iedere ouder kan zelf zijn/haar eigen gebruikersaccount in SchouderCom aanmaken, hiervoor ontvangt u
komende week een uitnodigingsemail. Berichten worden binnen SchouderCom verstuurd, waarbij een email
ter notificatie (of een notificatie via de App) aan de ontvanger wordt gestuurd. Ons ouderportaal zal straks te
bereiken zijn op https://kbsdekring.schoudercom.nl/overzicht en daarnaast ook via de App ‘SchouderCom’.
Bij het inrichten van het school-account worden de basisgegevens van de leerlingen (naam, groep en
leerlingnummer) en de emailadressen van de ouders in SchouderCom geïmporteerd. Overige informatie,
zoals adres en telefoonnummers, kunt u zelf toevoegen en daarbij aangeven of andere ouders deze gegevens
ook mogen zien. De school en SchouderCom gaan zorgvuldig om met de privacy van deze gegevens. Een link
naar de volledige tekst van de privacy policy van SchouderCom is te vinden op
http://www.schoudercom.nl/privacy_policy.
Het invullen van extra gegevens zoals adres en telefoonnummers is niet verplicht maar maakt het de school
wel makkelijker om uw gegevens up-to-date te houden in ons administratiesysteem.
Indien uw emailadres recent gewijzigd is en u dit nog niet heeft doorgegeven aan de school vragen wij u dit zo
spoedig mogelijk te doen.
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Schoolfruit
Van 12 november t/m 19 april krijgen uw kinderen op onze school drie stuks groente en fruit per leerling per
week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Na 20 weken kunnen uw kinderen zelf groente en
fruit meebrengen naar school of kan de school verder gaan met een betaald schoolfruitabonnement.

Wat kunt u doen?
De school kan uw hulp goed gebruiken om groente en fruit als tienuurtje de standaard te maken.
 Help mee met het klaarmaken en uitdelen van het schoolfruit.
 Geef ook fruit en groente mee op de dagen dat er geen groente en fruit van EU-Schoolfruit wordt
uitgedeeld.
 Op de website: www.euschoolfruit.nl staan tips en voorbeelden.
De groente- en fruitlevering die uw kind krijgt vanuit het EU-Schoolfruitprogramma is een aanvulling op de
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). Met de groente- en fruitlevering van het EUSchoolfruitprogramma (gemiddeld 80 gram per portie) maken kinderen een goede start om de ADH te halen!
Tips voor thuis
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen
kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende
smaak na tien tot vijftien keer proberen! Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit
proeven de kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te
proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.
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Tips


U kunt als tussendoortje ook een stukje komkommer, wortel of paprika geven. Denk ook eens aan
niet gangbare groenten, zoals babymaïs, rettich, radijsjes of bleekselderij.
 Fruit en groente kunnen altijd! Banaan in yoghurt, komkommer op brood, soep bij de maaltijd en
aardbeien door het toetje!
 Voor het meegeven van fruit zijn er veel handige meegeefbakjes. Zo is er een bananenbox, een
appelbox en ook een box voor snoeptomaatjes. Ook in een normale broodtrommel kunt u fruit
makkelijk meegeven. Is het fruit al voorgesneden? Doe er dan een beetje citroensap op, zo wordt het
fruit niet bruin.
 Leg fruit en groente voor de grijp en eet er zelf ook van natuurlijk! Zien eten, doet eten. Proef altijd
een hap en beloon dit met een complimentje. Door uw positieve gedrag overwint uw kind de
(mogelijke) angst voor nieuwe smaken.
Komende week krijgen de kinderen: mandarijn, appel en peer.

Naar binnen
Dagelijks gaat 10 minuten voor aanvang van de les de schoolbel en mogen de kinderen en ouders naar
binnen.
Na de middag pauze is dit om 13:05 uur. De kinderen van de overblijf gaan een paar minuten hiervoor al naar
binnen. Tot die tijd verzoeken we kinderen en ouders, die niet overblijven buiten het schoolhek te blijven
wachten. Dit om verwarring en chaos bij de deur te voorkomen en een overzicht te blijven houden over de
overblijfkinderen. Zodra de overblijfkinderen binnen zijn, is iedereen weer welkom op het schoolplein.
Vanaf 13.05 uur mogen alle andere kinderen (en ouders) weer naar binnen

Fietsen gestolen
Vorige week en de week daarvoor zijn 2 fietsen van het schoolplein gestolen. Een fiets op de hoofdlocatie,
terwijl die op slot stond en een fiets op de dependance. Dit is beide keren onder schooltijd gebeurd. Mocht
iemand iets gezien hebben op donderdag 1 november op het schoolplein op de hoofdlocatie dan horen wij
dat graag. Degene die de fiets meegenomen heeft op de dependance is ondertussen bekend.
We hopen dat de fietsen weer terug komen bij de rechtmatige eigenaren.
We overwegen om het schoolplein op de hoofdlocatie af te sluiten onder schooltijd en/of om camera’s op te
gaan hangen om dit soort incidenten mogelijk te voorkomen. Verder vragen we iedereen alert te zijn op
personen die niets te zoeken hebben op ons schoolplein.
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Reminder: Lelystad vol Muziek is bijna vol
Schrijf je snel in
Kinderen uit groep 5 of 6 kunnen zich opgeven
voor Lelystad Vol Muziek.
Dit zijn de voordelen:
 Lage kosten: €99,50* voor een jaar lang muziekles
 Gratis gebruik van een instrument
 Lessen van een vakdocent via Kubus
 Groepjes van 5 tot max. 7 kinderen
 In verschillende wijken, dus altijd in de buurt:
Atol, Botter, Kempenaar & Waterwijk
Kies uit: blokfluit, gitaar, keyboard, klarinet/saxofoon, slagwerk, trompet, viool
Sommige instrumenten zijn al (bijna) vol, dus schrijf je snel in via onze website
https://www.dekubuslelystad.nl/lelystadvolmuziek
* Het Jeugd Cultuurfonds vergoedt het hele bedrag voor wie het lesgeld een probleem is. Kijk op de website
www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/lelystad
* Kinderen die gebruik maken van de BSO van GO! Kinderopvang krijgen het eerste jaar €15,- korting op de
cursus.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Kring,
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