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5-11: Nationaal schoolontbijt

Week van 8-11:

Omgekeerde

oudergesprekken en

informatieweek GBT

17-11: Studiedag, hele school

vrij

25-11: 18:30 uur

Informatieavond Gezonde

Basisschool van de

Toekomst

DE EERSTE PERIODE ZIT ER WEER OP

De afgelopen weken zijn in rap tempo
omgevlogen en inmiddels staat de
herfstvakantie alweer voor de deur.  We hebben
dit schooljaar al een open deur avond mogen
organiseren, hebben gastlessen in het kader van
de kinderboekenweek gehad en hebben al  veel
mogen leren. In groep 3 zijn de eerste letters
geleerd,  groep 8 heeft het praktisch
verkeersexamen ingehaald, de muzieklessen
worden weer door de muziekleerkrachten
gegeven en ons schoolkoor Canta Young is weer
van start gegaan. Laten we hopen dat we op
deze lijn verder kunnen en mogen gaan. Maar
nu eerst genieten van een weekje
herfstvakantie. Tot 1 november!

AGENDA



Op 5 november nemen wij deel aan het

nationale schoolontbijt. Alle kinderen

ontbijten deze dag gezellig met elkaar

op school, samen met de meester of juf.

Een goed ontbijt is van groot belang

om de dag vol energie te kunnen

starten. En dit past volledig binnen het

gedachtengoed van de gezonde

basisschool.

GEZONDE BASISSCHOOL
Zoals jullie weten, zijn wij nog steeds bezig met de ontwikkeling
naar De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Voor de
zomervakantie hebben we een tussenpeiling gedaan om de
mening van jullie als ouders te peilen. 
Tijdens de omgekeerde oudergesprekken die na de herfstvakantie
plaatsvinden, organiseren wij een informatiemarkt om jullie nog
meer over de GBT te vertellen. En op 23 november houden wij een
informatieavond om 18.30 uur. Zien we jullie daar?

De gezonde basisschool van de toekomst, wat is dat ook alweer?

Doel
De gezonde basisschool van de toekomst is een project dat
kinderen op school meer leert over gezond eten, bewegen en
leven. Kinderen die gezond zijn, worden minder vaak ziek. Ook om
goed te presteren op school is het belangrijk om gezond te leven.

Gezond eten
De kinderen krijgen gezonde tussendoortjes en een gezonde lunch
aangeboden door school. Samen met hun klasgenoten eten ze de
lunch op in de klas. Ouders hoeven 's ochtends dus geen
broodtrommels meer te vullen. Onder toezicht van pedagogisch
medewerkers en leerkrachten wordt er gegeten.

Meer bewegen
Tijdens de verlengde pauze is er een afwisselend beweegaanbod,
aangeboden door pedagogisch medewerkers en sportstudenten.
Ook tijdens en tussen de lessen wordt er meer aandachtgegeven
aan sport, beweging en cultuur. Naast gerichte activiteiten is er ook
voldoende ruimte voor vrij spel van kinderen. 

De schooldag
Vanwege de gezamenlijke lunch en de beweegmomenten, wordt
de schooldag verlengd. De kinderen hebben tussen de middag een
langere pauzetijd, waardoor de schooldag wordt verlengd.

Kosten
Het eerste jaar is voor iedereen gratis. Vanaf het tweede jaar wordt er een
eigen bijdrage gevraagd. 

In de week van 8 november vinden de

omgekeerde oudergesprekken plaats.

Direct na de herfstvakantie ontvangen

jullie de uitnodiging hiervoor. 

Tijdens deze oudergesprekken worden

jullie in de centrale hal van harte

welkom geheten op onze

informatiemarkt voor de Gezonde

Basischool van de Toekomst. Collega's

van Movare en vertegenwoordigers van

de gemeente en GGD staan jullie graag

te woord. om al jullie vragen te

beantwoorden.

Wisten jullie dat wij  al vanaf de eerste

schoolweek iedere week schoolfruit

ontvangen? De kinderen krijgen iedere

week drie keer groente en/of fruit op

school. Zo krijgen ze  behalve extra

vitamines ook de kans om bepaalde

fruitsoorten te proeven. De gemeente

Kerkrade neemt tot november de

kosten voor het schoolfruit voor haar

rekening. Vanaf november ontvangen

wij het schoolfruit vanuit het EU-

schoolfruit programma. Wij bedanken

de gemeente Kerkrade voor haar

bijdrage hieraan. 

SCHOOLONTBIJT

OUDERGESPREKKEN

SCHOOLFRUIT



 https://www.facebook.com/bsdeschatkist

WORDEN WAT JE WIL
Van 6 tot en met 15 oktober hebben wij op school
aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Deze had
dit jaar als thema "worden wat je wil". We hebben
bezoek gehad van diverse gasten die over hun beroep
kwamen vertellen. Zo hebben wij een vuilniswagen van
de RD4 mogen bewonderen, kwam de wijkagent met
een collega over zijn werk vertellen, heeft een
profvoetballer over zijn carrière verteld, liet een
dierenverzorger ons van alles zien en hebben we
gegeten met en geluisterd naar een echte maître en
chef-kok. Het was een fantastische week en we
bedanken alle betrokkenen voor hun inzet. 

 @obsdeschatkist

AFSCHEID

Beste ouders en kinderen. Even plotseling als ik kwam,
zal ik de Schatkist weer verlaten. Per 1 november
vervolg ik op verzoek van Movare mijn werkzaamheden
op de Frans Postma school in Heerlen. Juf Birgitte was
en blijft de directeur van de Schatkist Ik wil jullie alle
goeds wensen en bedanken voor de fijne
samenwerking. 

Meester Jean

HERFSTVAKANTIE!

Fijne 


