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BAG2SCHOOL
Wij hebben via de organisatie Bag2School Nederland een kleding inzamelingsactie
opgezet om extra geld in te zamelen voor ons Groene Schoolplein.
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen, instellingen en verenigingen
en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken
en deze wijze van werken is een mooie manier om van niet meer gebruikte kleding
af te komen. Daarnaast helpt het ons te sparen voor (doel van actie). Bag2School
Nederland heeft sinds de start in 2006 al meer dan 1,5 miljoen euro uitgekeerd!
Donderdag 31 oktober krijgen de kinderen een inzamelingszak mee. U kunt deze op
woensdag 20 november inleveren op school. Op donderdag 21 november komt de
Bag2scool bus bij school de zakken ophalen.
Hierbij gevoegd leest u meer informatie.

TALENT IMPULS
Volgende week starten de eerste lessen van Talent Impuls. Talent Impuls is een
samenwerking tussen de Gearhingscholen in Lemmer en het Zuyderzee Lyceum. De
lessen worden aangeboden aan de leerlingen van groep 8. Het doel hiervan is om
de overstap naar de middelbare school te verkleinen. Ook hopen we dat leerlingen
hierdoor hun talenten kunnen ontwikkelen en / of nieuwe talenten leren kennen.
De leerlingen van groep 8 hebben ieder een vak mogen kiezen. Ze mochten hierbij
kiezen tussen natuurwetenschappen, techniek en verzorging. Deze lessen vinden
plaats op het Zuyderzee Lyceum. Naast dit keuzevak, worden er ook een aantal
lessen aangeboden aan alle leerlingen. Een voorbeeld hiervan is de lessenserie ICTvaardigheden. Ook deze lessen vinden plaats op het Zuyderzee Lyceum en tijdens
deze lessen gaan de leerlingen aan de slag met Excel en Powerpoint. Deze lessen
sluiten aan bij de leerstof van klas 1. Tenslotte krijgen alle groep 8 leerlingen dit
schooljaar een aantal Franse lessen aangeboden. De Franse lessen worden gegeven
door een docent van het Zuyderzee Lyceum en vinden plaats op de eigen school.

HÉ HO NET YN É KLIKO’
Jong geleerd is oud gedaan. Al vele basisschoolleerlingen
kregen HoNetyneKliko-les en ook wij krijgen deze lessen op 20
november in de groepen 4 tot en met 8. Ho! Net yn ‘e Kliko! is
een afvalcampagne. Doel van de campagne is om met het
dorp, de buurt of de wijk te zorgen voor 25% minder afval in de
container voor restafval. Dit kun je makkelijk bereiken door zes afvalsoorten beter
gescheiden weg te gooien. Minder afval produceren mag natuurlijk ook. Alle klassen
hebben onlangs een groene container gekregen om het groenafval van het plastic
te gaan scheiden.

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Op donderdag 7 november is het weer zover: gezellig en
gezond samen ontbijten! U kunt uw zoon of dochter voor één
keer zonder ontbijt naar school sturen. Deze dag schuift de
hele school namelijk aan tafel voor een gezond ontbijt en
voor een leuke les over ontbijten. Zo leert uw kind op een
feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat
je ’s ochtends het beste kunt eten. Wat er bij het Nationaal
Schoolontbijt op tafel komt is elk jaar een schoolvoorbeeld
van een gezond ontbijt. Dit jaar met nog meer variatie in zoet en hartig, lekker
brood, beleg, zuivel, groente en thee. Er valt dus veel te kiezen! Het ontbijtpakket
voldoet aan de nieuwste richtlijnen van het Voedingscentrum.

SCHOOLFRUIT
In week 46 (11 t/m 15 november) starten de fruit- en groenteleveringen. We
ontvangen deze leveringen t/m week 16 (14 t/m 17 april 2020). De kern van het EUSchoolfruitprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De
kinderen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag gedurende twintig weken een
portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om in de klas op te eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten
en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! We hebben verschillende
ouders bereid gevonden het fruit voor de kinderen klaar te maken, alvast heel
hartelijk bedankt!

OUDERRAAD

Afgelopen weken is er weer veel gebeurd en gepland! Voor de herfstvakantie nog
een geweldig cool circus door de hulpouders en kinderen in elkaar gezet. Het was
een prachtige voorstelling!
De cadeauverzoekjes aan de Sint stromen binnen! Heel fijn want dan kunnen Sint en
Piet de boel voorbereiden! Er is een andere weg dan vorig jaar gekozen. Omdat het
Lemster Warenhuis gestopt is met de levering van Sinterklaascadeaus zijn we toen
uitgeweken naar Intertoys. Daar hadden de kinderen aanvankelijke een ruime keus
maar bij levering bleek dat niet aan alle verzoeken kon worden voldaan. Helaas
teleurstelling bij sommige kindjes… Vandaar nu een nieuwe insteek. We hopen dat
dit bevalt.
Aan de plannen voor het nieuwe Groene schoolplein wordt ook nog steeds gewerkt.
En dan met name aan de financiering ervan ;-) Het zou mooi zijn als de kledingactie
en het sponsorschaatsen een mooie bijdrage gaat brengen! Marijke zal vast voor de
nodige sportieve voorbereiding zorgen.
Volgende week 7 november zullen we weer gezellig het schoolontbijt verzorgen!
Groetjes van de Ouderraad,
Klazina, Marleen, Saskia, Marjan, Tess, Kim, Kelly, Linda en Ilse
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