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Donderdag 8 nov
Maandag 19 nov

Nationaal schoolontbijt
Zwemles groep 7

BERICHT VAN DE WIJKAGENT
“Auto’s rondom basisscholen leveren al snel gevaarlijke situaties op. Helpt u mee aan een
veilige omgeving voor de kinderen?
Na klachten over de verkeersveiligheid zal de politie extra surveilleren en handhaven
rondom de Sterrenwacht. De boete is (incl. administratiekosten) ruim 100 Euro!
Boete voorkomen? Kom wat eerder, zoek een plekje in de wijk en loop een stukje. Parkeer
op de daarvoor bestemde plekken, ook al is het maar voor héél even.
Op deze manier kunnen onveilige situaties voorkomen worden.”

GEVONDEN VOORWERPEN
De bak met gevonden voorwerpen zit weer behoorlijk vol. Zoals eerder vermeld willen we
deze eigenlijk elke vakantie legen door de spullen naar de kledingbak te brengen.
Vandaag vrijdag 2 nov en maandag 5 nov zal er nog gelegenheid zijn om te kijken wat er in
de bak zit. De bak zal uitgespreid worden op het toneel in de Melkweg. Doe daar uw
voordeel mee en kijk even of er iets van uw kind tussen zit!
Daarna gaan alle gevonden voorwerpen (kleding) naar de kledingbak.
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NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Op donderdag 8november hebben we met elkaar een gezellig ontbijt.
Dit jaar is er nog meer variatie in het aanbod en ook aan de mensen die glutenvrij moeten
eten is gedacht. Er zit in ieder geval volkorenbrood, tarwebolletjes, krentenbollen,
halvarine, 30+ kaas, aarbeienjam, fruit/groentespread, halfvolle melk, halfvolle yoghurt,
cruesli, honing, thee en tuinkers in de ontbijtdoos. Dat wordt smullen.
Vergeet u op 8 november niet om een Bord, Beker en Bestek mee te geven?!

NIEUWE THEMA’S
Gelijk na de herfstvakantie gaan de nieuwe thema’s van start.
Voor de onderbouw is dat ‘Sprookjes’, voor groep 5/6 is dat ‘Vroeger en Nu’ en voor groep
7/8 ‘Pruiken en Revolutie’. Het duurt altijd even voordat daar echt iets van zichtbaar wordt,
maar in de onderbouw hebben de leerkrachten en een aantal ouders al hard gewerkt om het
thema voor de kleintjes alvast tastbaar te maken.
Zo is er een prachtige herfsttafel en wordt er hard gewerkt aan de sprookjesboom.
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ROOKVRIJ SCHOOLTERREIN EN OMGEVING
De Sterrenwacht wil een rookvrij schoolterrein!
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf heden een
rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op en rond het schoolplein gerookt worden
( denk hierbij ook aan voor het hek, bij de parkeerplaatsen voor de school etc) Dit geldt voor
iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens
ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.
Waarom een rookvrij schoolterrein?
Vanaf 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil
leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien
roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze
roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met
roken en voorkomt ongewenst meeroken.
Wij vragen u dan ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein
of/en bij het hek in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van
leerlingen.
Wij willen ons graag opstellen als gezonde school, dit doen wij door middel van het voeren
van een aantal verplichte fruitdagen, het stimuleren van gezonde voeding door bijvoorbeeld
de week van de pauzehap en het meedoen met het EU-schoolfruitprogramma.
Een rookvrije omgeving past daar prima bij! We hopen dan ook van harte dat u ons daarin
steunt en hier gehoor aan wil geven.
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde
leeromgeving voor onze kinderen.

Branding 47-49

RKBS De Sterrenwacht
3224 GA Hellevoetsluis 0181-318550

Branding 47-49

RKBS De Sterrenwacht
3224 GA Hellevoetsluis 0181-318550

