SCHOOLJAAR 2021-2022

NIEUWSBRIEF 5
OBS De Schatkist

NIEUWS EN
WEETJES
Vanaf 7 maart is het dan eindelijk zo ver: We gaan van
start als Gezonde Basisschool van de Toekomst. Helaas
is de aanbesteding van de lunch vertraagd, waardoor
we na de vakantie nog niet kunnen starten met de
lunch. Het beweegaanbod gaat wel al starten. De
organisatie van de GBT streeft ernaar op korte termijn
met de lunch te kunnen starten. Wij informeren jullie zo
snel mogelijk als wij de startdatum voor de lunch
weten.
Hier onder volgen de belangrijkste wijzigingen voor de
kinderen en voor jullie. Zijn er nog vragen, neem dan
contact met ons op.

NIEUWE SCHOOLTIJDEN
Vanaf maandag 7 maart hanteren wij de
volgende schooltijden:
Maandag 08.30-15.15 uur
Dinsdag 08.30-15.15 uur
Woensdag 08.30-12.30 uur
Donderdag 08.30-15.15 uur
Vrijdag 08.30- 15.15 uur
(groep 1 en 2: 08.30-12.00 uur)
De inlooptijd voor de kinderen is van
08.20-08.30 uur

07-03: Start Gezonde
basisschool van de
Toekomst
07-03 t/m 10-03:
Oudergesprekken op
school

ETEN EN DRINKEN
We hebben, in samenwerking met de organisatie van de
GBT, alles uit de kast gehaald om op 7 maart ook te
kunnen starten met de lunch. Helaas is dit niet mogelijk,
omdat procedures met externe partijen nog niet volledig
zijn afgerond. We vinden dit heel jammer, maar hebben
de toezegging gekregen dat de lunch op korte termijn
van start kan gaan.
Omdat we dus nog niet direct kunnen starten met de
lunch, is het de bedoeling dat de kinderen voorlopig nog
hun eigen eten en drinken meenemen. Zodra wij weten
wanneer we gaan starten met de lunch, horen jullie dat
van ons en krijgen alle kinderen een lunchset (zie foto)
van school. Wij zullen jullie dan ook informeren over de
menucyclus.

BEWEGEN
Tijdens de kleine pauze in de ochtend is er ruimte voor vrij spel
(15 minuten).
Tijdens de grote pauze is er een afwisselend beweegaanbod,
aangeboden door getrainde pedagogisch medewerkers en
sportstudenten (30 minuten activiteiten en 15 minuten vrij spel).
Tijdens de lessen wordt extra bewogen d.m.v. spelletjes,
energizers en dergelijke.

KOSTEN
Tot maart 2023 is De Gezonde Basisschool voor alle kinderen
gratis.
Vanaf maart 2023 worden de kosten €1,75 per kind per dag
(alleen op de lange dagen).
Iedereen mag meedoen! Indien jullie de bijdrage niet
kunnen betalen, bekijken we volgend jaar samen met
Stichting Leergeld en Gemeente Kerkrade wat wel mogelijk
is!

https://www.facebook.com/bsdeschatkist

@obsdeschatkist

