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AGENDA

NIEUWTJES UIT DE SCHOOL
Herstel Lucinda Klasen
Inmiddels is het anderhalve
week geleden dat er bij mij
corona is vastgesteld.
Ik ben een aantal dagen goed ziek geweest, maar dat is
gelukkig achter de rug. Ik voel me een stuk beter, maar
ben nog niet helemaal de “oude”. De herfstvakantie
staat voor de deur en daardoor heb ik een extra week
om bij te tanken, zodat ik straks weer op school kan
zijn. Iets waar ik enorm naar uitkijk.
Ik heb van veel mensen lieve berichtjes en beterschapswensen ontvangen. Dat heeft mij veel goeds
gedaan. Hartelijk dank daarvoor!

12 oktober
Start herfstvakantie

19 oktober
Start thema “Lichtjes,
slingers en verhalen”

20 oktober
Ontruimingsoefening

21 oktober
Kick-off “Scoren
voor gezondheid” (gr. 7-8)

22 oktober
Luizencontrole

CITO LOVS E-toetsen
De afgelopen periode hebben we vanaf groep 3 diverse CITO toetsen afgenomen. Normaliter
zouden de toetsen in juni zijn afgenomen, maar vanwege corona is dit verplaatst naar het
begin van dit schooljaar. Voor de zomervakantie bent u hierover geïnformeerd.
Tijdens de herfstsignaleringsgesprekken in november informeren wij u over deze resultaten.

25 oktober
Wintertijd

28 oktober
Fietsenkeuring VVN

Schoolfruit

Scoren voor Gezondheid

EU-schoolfruit stimuleert kinderen samen in de
klas fruit en groente te eten. Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3
stuks groente en fruit voor alle leerlingen. En dat
helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie.

Na de herfstvakantie zal de maatschappelijke
stichting van FC Emmen, Stichting Naoberschap United, een nieuw project starten op
OBS Delftlanden genaamd Scoren voor Gezondheid! Het project zal 20 weken duren en
wordt aangeboden aan de leerlingen van groep
7 en 8. Tijdens deze lessen komen kinderen
meer te weten over gezonde voeding en beweging.
Steeds meer kinderen kiezen ervoor om na
schooltijd achter de Playstation te kruipen.
Hierdoor bewegen kinderen (snel) te weinig en
spelen minder snel buiten en daar wil Naoberschap United wat aan doen, omdat ze het belangrijk vinden dat kinderen een gezonde leefstijl ontwikkelen.
De kick-off zal in het stadion van FC Emmen
plaatsvinden waar de kinderen oa. een gezondheidscontract tekenen waarin zij beloven 20
weken gezond te leven. Daarnaast volgen er de
komende weken allerlei opdrachten zodat de
kinderen worden uitgedaagd gezonde keuzes te
maken.

OBS Delftlanden is uitgeloot en doet
dit jaar ook weer mee aan het EUschoolfruit programma !!!
We starten in november. Op welke dagen de kinderen schoolfruit krijgen, is nog niet bekend. Zodra wij dit weten, informeren wij u.
Tijdens het programma ontvangen ouders wekelijks een mailtje met daarin informatie over het
fruit dat die week uitgedeeld wordt.
Schoolfruit is niet verplicht. Wel het verzoek, wanneer uw kind geen gebruik van schoolfruit gaat
maken, om deze dagen fruit mee naar school te
geven.
Er is een nieuwsbrief speciaal voor ouders. Ouders
kunnen zich voor de nieuwsbrief opgeven
via www.euschoolfruit.nl/
schoolfruitnieuwsbrief

