Nieuwsbrief
Nummer 2, oktober 2017
Het Visnet, Stationsstraat 117, 3131 PS Vlaardingen
Beste ouders,
Hierbij ontvangt u de 2e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Zoals u weet vindt u in deze brief belangrijke informatie, aankondigingen en andere
weetjes. Ook blikken wij regelmatig terug of vooruit in het schooljaar.
De data en activiteiten die reeds in de jaarkalender staan vermeld zullen niet nogmaals in
de nieuwsbrief vermeld worden. Houd u de jaarkalender dus goed in de gaten!
Wijzigingen zullen we uiteraard apart aan u melden.
Met vriendelijke groet namens het team,
Manon Marchelinus
Directeur Het Visnet
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Tergblik: Een goed begin!
Het is inmiddels 6 weken geleden dat we het schooljaar zijn gestart. Wij kijken met een
goed en trots gevoel terug op deze eerste periode !
Het is als team belangrijk om stil te staan bij de goede dingen en successen die we met
elkaar behalen én ook om deze met u als ouder te delen.
Daarom hieronder onze successen tot nu toe :
 Nieuwe ouderkalender
 De gouden weken→ werken aan groepsvorming en een postief leer- en werkklimaat
 Kennismakingsgesprekken ( driehoeksgesprekken )
 Opkomst en en betrokkenheid tijdens de informatie avond van 21 september
 Een eigen facebook pagina voor het Visnet met al meer dan 100 likes!

Honden in en rond de school
Wij zijn als school niet tegen honden, omstandigheden zorgen er wel voor
dat er afspraken moeten komen over de aanwezigheid van honden in en
rond de school.
Honden in school zijn niet toegestaan, omdat verschillende kinderen
allergisch zijn voor hondenharen. Bij het halen en brengen van kinderen
willen we u vragen de hond aangelijnd te houden omdat er kinderen zijn,
die bang voor honden zijn. Alvast bedankt voor uw begrip!

Ik eet het beter ! Week van de pauzehap
Van 25 t/m 29 september was het de Week van de Pauzehap voor
groep 4 t/m 7.
De Week van de Pauzehap is een compact lesprogramma waarmee
leerlingen dagelijks zo’n 10 minuten aan de slag gaan. Daarbij
leren ze door het dagelijkse PZHP-tv journaal en klassikale
opdrachten niet alleen wat een gezonde pauzehap is, ze ervaren
ook hoe lekker zo’n verantwoord 10-uurtje kan zijn. Dit doen wij
aan de hand van de schijf van vijf. Er wordt een gratis
boodschappenpakket bezorgd boordevol met lekk ere en gezonde
producten, zoals muesli-notenbrood,blauwe bessen en
komkommer

Sluitingsdagen
Om te voorkomen dat u met uw kind (eren) voor een gesloten deur staat vindt u hieronder
nogmaals de data waarop de school gesloten is in oktober :
Donderdag 5 oktober : staking
Maandag 23 oktober: Studiedag
Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober : herfstvakantie

Schoolmelk
De overheid wil kinderen helpen om gezond te eten en te drinken en
heeft daarom vanaf dit schooljaar besloten de subsidie op Campina
schoolmelk te verhogen. Daarom is vanaf het nieuwe schooljaar de prijs
van schoolmelk met ruim 25% verlaagd naar €0,28 per pakje.
Geïnteresseerde ouders kunnen een abonnement afsluiten op
www.schoolmelk.nl.

