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Iedereen een fijn Paasweekend toegewenst!
Post:
Alle hulpouders voor kamp kregen een mail/brief over de indeling en
de ouders van de kinderen van groep 8 kregen er één over de bijdrage van het kamp.
Koningsspelen : 20 en 21 april
Onderbouw: De kinderen worden door de ouders op donderdag naar het sportveld
gebracht om zich om 8.45 uur bij de eigen leerkracht te melden. U kunt uw kind(eren) om
11.45 uur weer op school ophalen.‘s Middags de gewone lestijden op school.
Bovenbouw: De kinderen ontbijten op school en gaan met de leerkrachten naar het
sportveld, waar ze om uiterlijk 12.00 uur op eigen gelegenheid vandaan gaan. Voor evt.
overblijfkinderen wordt gezorgd.’s Middags de gewone lestijden, maar geen gym.
Afscheid
Na vele jaren met veel inzet en passie op de Vinkenbaan te hebben gewerkt, zullen zowel
Marion Fledderus als Femmie Ketelaars aan het einde van het schooljaar afscheid van
ons nemen. Ze hebben ervoor gekozen om met een welverdiend (vervroegd) pensioen te
gaan.
Natuurlijk gaan we nog op gepaste wijze afscheid van ze nemen, maar wat we gaan doen
blijft natuurlijk nog even een geheim.
Continurooster
Mocht u het antwoordstrookje nog niet hebben ingeleverd, wilt u dit dan volgende week
alsnog doen? Alvast onze dank!
Groep 1/2  en 3/4: herhaalde oproep
Kunnen de kinderen allemaal een glazen grote pot van 1 liter met deksel mee naar school
nemen? Graag zonder etiket.
Water drinken? Jaaaa, dat is lekker en gezond!!
Elke vrijdag “WATER” dag op school.
We weten dat gezond eten en voldoende bewegen voor iedereen goed is.
Het draagt bij aan een betere concentratie en leerprestaties van onze kinderen.
Dat willen we natuurlijk allemaal.

Een van onze kerntaken op school is het bevorderen van gezond gedrag. Dit is verweven
in onze lessen. Bovendien hebben we op school het afgelopen jaar de fruitdagen
ingevoerd. Inmiddels een vanzelfsprekendheid. Voor de meeste kinderen en ouders was
dit meteen een prima afspraak. Anderen moesten wel even wennen dat kinderen geen
koek meer konden eten op de fruitdag. Sommige kinderen hebben juist door de fruitdagen
fruit beter leren waarderen. Iedereen eet het dan tenslotte. En dat stimuleert enorm.
We zijn blij dat ook op de andere dagen veel kinderen inmiddels een gezond 10-uurtje
meenemen naar school, zoals fruit, groente of een bruine boterham met gezond beleg.
Des te meer kinderen, des te beter. Door op school op de dagelijkse vaste eetmomenten
gezond te eten, worden goede gezonde gewoontes gevormd.
Na de meivakantie gaan we op school het thema “gezond eten en gezond leven” extra
benadrukken in onze lessen.
Naast de gezonde hapjes zien we nog wel veel “handige” pakjes drinken tevoorschijn
komen om 10.00 uur. Heel veel van deze pakjes bevatten enorm veel suiker. Hier gaan
we in de komende tijd extra veel aandacht aan besteden. Wat drinken we eigenlijk?
Hoeveel suikerklontjes zitten er in een pakje “vruchtensap” of drinkyoghurt?  Welke
voedingsstoffen krijgen we binnen?
Vanaf vrijdag 12 mei gaan we dan ook een “waterdag” invoeren op school. Steeds meer
kinderen doen dit gelukkig al. De kinderen kunnen dan van thuis een flesje  of een beker
water meenemen. Alle pakjes drinken zullen we na de meivakantie op vrijdag weer
meegeven naar huis.
We hopen dat op de andere dagen ook steeds meer water gedronken gaat worden!
Dus:  Elke woensdag: Fruit mee naar school.
          Elke vrijdag : Water mee naar school.
Een gezonde groet van het team van de Vinkenbaan.
Schoolvoetbal
Zowel de jongens(JD1) als de meisjes(ME1) spelen a.s. woensdag de tweede ronde bij
FC Weesp.
Voor vervoer wordt door de coaches gezorgd. Alleen is er voor de JD1 nog één auto
nodig. Graag opgeven bij de vader van Frans.
wedstrijden:
JD1  om 14.25u , 14.50u. en 15.55 u.
ME1 om 14.00u., 14.50u, en 16.20 u.
Maandkalender
week     15

14 april

Goede Vrijdag: geen school

week     16

17 april
18,19,20 april
19 april
20 april
21 april

Tweede Paasdag: geen school
Eindcito groep 8
tweede ronde schoolvoetbal (Weesp)
Koningsspelen onderbouw
Koningsspelen bovenbouw
Koningsontbijt voor de hele school

week     17 en 18

24 april t/m 5
mei

Meivakantie

week     19

10 mei

Hoofdluiscontrole

week     20

15 t/m 19 mei

Kamp

