Nieuws van o.b.s. Het Hoeltien, locatie Vogelvlucht
Algemeen
Handbaltoernooi groepen 3 t/m 6.
Op woensdag 14,21 en 28 november organiseert
handbalvereniging Kwiek is samenwerking met
Sportief Hoogeveen het jaarlijkse
handbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 6.
Het toernooi voor groep 3/4 zal dit jaar
gehouden worden op woensdagmiddag 14
november van 14.30u – 17.00u in sporthal
Trasselt. Er is plek voor maximaal 12 teams. Een
team bestaat uit 5 spelers met eventueel een
paar wisselspelers. Ook is er begeleiding van een
ouder nodig.
Het toernooi voor groep 5/6 zal gehouden
worden op woensdag 21 en 28 november in
sporthal Trasselt. Er is plek voor maximaal 8
teams per middag. Als team kun je, je opgeven
voor een van beide dagen. Een team bestaat uit
7 spelers met eventueel een paar wisselspelers.
Ook is er begeleiding van een ouder nodig.
Opgeven:
Opgeven gaat dit jaar via de
website www.actiefjonghoogeveen.nl. Je kunt
een team aanmelden met account en zonder
account.
Bij het kopje teamnaam graag vermelden: een
orginele teamnaam, school en klas. Bijvoorbeeld
de handballers, het Palet, groep 4.
Opgeven kan t/m maandag 5 november. Let op
vol = vol!
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Belangrijke data
2 november
Boekenpret en boekenuitleen
5 november
Natte gymles groep 3/4
8 november
18.00-19.00 uur inloopavond
9 november
Boekenpret en boekenuitleen
12 november
Spelletjesmiddag groep 1 t/m 4
12 november
Deze week start het
EU-Schoolfruitprogramma
16 november
Boekenpret en boekenuitleen
23 november
Boekenpret en boekenuitleen
23 november
Techniekles groep 7/8

Lampionstokje
Komende week wordt er in de groepen druk gewerkt aan een lampion voor Sint Maarten.
Tijdens de inloopavond op donderdag 8 november willen we deze graag tentoonstellen.
Daarom vragen we u om uw kind een lampionstokje mee te geven naar school. Graag
voorzien van naam.
Volgende week vrijdag gaan de lampionnen mee naar huis.
Ingezonden nieuws/mededeling

Beste ouder/verzorger,
Van 13 november tot en met 20 april doet de school van uw kind(eren) mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het
gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in
de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze om
in de klas op te eten. Mocht uw kind ergens allergisch voor zijn meld dat bij de
desbetreffende juf/meester. Koekjes worden weer mee terug gegeven naar huis.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit
te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

EU-Schoolfruit op uw school
De drie vaste groente- en fruitdagen op de Vogelvlucht worden:
woensdag, donderdag en vrijdag
Op deze dagen hoeft u dus geen 10-uurtje mee te geven.

euschoolfruit.nl
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het
Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het
Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese
Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het
programma. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit

