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Agenda Nieuws  
Dankdag 2017 

In veel gemeenten wordt deze week dankdag gehou-

den. En terecht! We hebben zoveel om dankbaar voor 

te zijn. God heeft ons in het afgelopen seizoen genoeg 

eten en drinken gegeven, een veilige plek om te wo-

nen, een mooie nieuwe plek om te leren en mensen 

om ons heen om van te houden. En hij is en was er 

ook als we het misschien anders hadden gewild. Zijn 

zorgende handen zijn voor, achter, naast, boven en 

onder ons. Omdat Hij van ons houdt en wij mogen le-

ven door zijn genade. Dankt u mee! 

Welkom   

Groep 1 wordt langzamerhand  voller. Na de herfstvakantie zijn Elu en Yadu met veel plezier gestart 

en op 6 november wordt Maes 4 jaar en zal hij erbij komen. Van harte welkom ook aan de (nieuwe) 

ouders! 

 

Voortgangsgesprekken 

In een eerdere mail bent u al geïnformeerd over de mogelijkheid om met de leerkracht van uw kind

(eren) een gesprek te houden over de vorderingen. Dit kan gaan over leerstof of over sociaal gedrag. 

U kunt zich inschrijven via het bord in de hal van de school.  

 

Kom in de klas 

Maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 november mag u als ouder het begin van de dag tot half 10 

in de klas meemaken. Per groep kunnen er 8 ouders aanschuiven (zonder kleine kinderen!). Zo kunt 

u ervaren hoe de dag gestart wordt in de groep van uw kind(eren) met een Levend Water les; Bijbel-

se geschiedenis en zingen. Groep 7/8 heeft op dinsdag een gymles op dit tijdstip; hier mag u ook ge-

rust aanschuiven en meedoen. In de hal van de school hangen intekenlijsten. Vol=vol, maar  volgend 

jaar is er weer een nieuwe mogelijkheid. 

 

Koffiemorgen 

Jeugdtandverzorging Zoetermeer komt op dinsdag 21 november tijdens de koffiemorgen langs om 

informatie te geven over een goede mondverzorging en hun mogelijkheden. 

U bent van harte welkom onder het genot van een kop koffie of thee.  

 

Vervanging juf Marlinde 

Over een aantal maanden, begin februari, hoopt juf Marlinde met zwangerschapsverlof  te gaan. Bin-

nen GPO-WN en via Onderwijstalenten zal een advertentie worden geplaatst om een vervanger te vin-

den. Zodra hierover meer bekend is, zal ik u informeren. 

Oud papier 

Hebt u oud papier en wilt u dit kwijt in onze papiercontainer? Dan graag! Elke kilo oud papier levert 



de school geld op wat jaarlijks kan oplopen tot een paar honderd euro. Spaart u mee?  

Maandagochtend staat de container aan de weg en anders kunt u even vragen naar de schuursleutel 

bij de leerkrachten. 

 

Hartelijke groet,  

Ellen Stoel 

Met de leden van de Werkgroep Identiteit (voorheen identiteitscommissie) hebben we een aantal ma-

len gesproken over hun rol in de school en dit willen we met u delen. 

 

Als nieuwe ouders belangstelling hebben voor onze school vindt er een gesprek en rondleiding met de 

directeur plaats. Hierin wordt o.a. besproken waar WereldWijs voor staat en welke rol wij van ouders 

verwachten, ook op het gebied van christelijke opvoeding.  

 

Naast de ontmoeting met de directeur is er ook de mogelijkheid voor een ontmoeting met de Werk-

groep Identiteit. Het is bedoeld als open gesprek waarin er alle ruimte is voor vragen over de gang 

van zaken op school. De ervaring leert dat nieuwe ouders het plezierig vinden om naast de directie 

van de school ook ouders te spreken over het christen zijn in de school, over het onderwijs en de 

sfeer op school. 

 

De werkgroep is klankbord van het team en aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers bij vragen over 

het bewaren en invullen van de bijbelse waarden op onze school.  

  

Op dit moment zoeken we nog ouders die in deze commissie  willen meedraaien. Het kost maar een 

paar uurtjes per jaar en het is mooi om hier invulling aan te geven. 

 

Als u meer informatie wilt, kunt u terecht bij Arco Rop, Annemieke Goet, Sanne Sneeuw of bij Ellen 

Stoel. 

 

U ontvangt na het Wereldwijsnieuws apart nog meer informatie over het schoolfruit dat start op 16 

november. Het bestand was te groot om op te nemen in dit nieuws. 

Op maandag, donderdag en vrijdag zal er schoolfruit zijn, eigen tussendoortjes zijn dan niet nodig. De 

start is op donderdag 16 november en dit zal lopen tot 20 april. 

 

Tevens ontvangt u na dit nieuws meer informatie over het nationaal schoolontbijt op 10 november, 

op de laatste bladzijde van dit nieuws staat al wat meer informatie over de dag zelf, in de folder die u 

separaat krijgt toegezonden staat veel achtergrondinformatie over de inhoud van het ontbijt en de 

deelnemende bedrijven. 

Werkgroep Identiteit 
 

Schoolfruit 

Nationaal Schoolontbijt 
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Na ons thema Agent en Boef zijn we gestart met het thema de Gruffalo. Het prentenboek gaat over 

een kleine muis die door het bos loopt. Hij komt allemaal dieren tegen die wel een muizenhapje lus-

ten. Kleine muis schept vreselijk op en zegt dat hij een afspraak heeft met de Gruffalo: die heeft slag-

tanden, vlijmscherpe klauwen, knarsende kaken die alles kauwen, eeltige knieën, platte voeten, een 

gifgroene wrat op zijn neus, oranje ogen, een zwarte tong, paarse stekels van staart tot aan zijn 

kop…..totdat……..kleine muis ineens oog in oog staat met de Gruffalo! De Gruffalo lust wel een hapje 

muis. Kleine muis beweert echter dat hij het gevaarlijkste dier van het woud is. Dat wil de Gruffalo 

natuurlijk niet geloven. Hij loopt met kleine muis mee en alle dieren gaan er heel snel vandoor. De 

Gruffalo schrikt ervan en gaat er ook vandoor. Zo is kleine muis iedereen te slim af! Een prachtig 

prentenboek op rijm dat zich afspeelt in het bos. Perfect te gebruiken tijdens de kinderboekenweek en 

de herfst. 

In de klas hebben we het (rijm)verhaal gelezen. We oefenen het rijmen. De kinderen leren dat het 

laatste stukje van twee woorden steeds hetzelfde is. Verder hebben we het gehad over bang zijn…, 

want in het boek laat de Gruffalo zien dat hij eigenlijk bang is voor de muis. We dachten eens na waar 

wij bang voor zijn en probeerden oplossingen te vinden om minder bang te moeten zijn. 

In het verhaal komen ook een uil, een vos en een slang voor en we deden aller-

lei kleine opdrachten waardoor we meer te weten kwamen over de dieren. Wist 

je dat een slang kan ruiken met haar tong en een uil zijn ogen niet van links 

naar rechts kan bewegen? Verder hebben we geleerd wat een woordparaplu is; 

het algemene woord staat bovenaan, bijvoorbeeld dieren en dan staan er dieren 

onder, bijvoorbeeld een hond, een paard, een koe, want dat zijn soorten dieren. 

Wij hebben er één gemaakt met de kenmerken van de Gruffalo. 

In de zandtafel werd het verhaal van de Gruffalo nagespeeld en natuurlijk werd 

er ook geknutseld! Een Gruffalo van een papieren tas, een slang (goede knipoefening), muizen van 

kort naar lang plakken, de getallen in de goede volgorde zetten voor de Gruffalo en zo kwam het the-

ma aardig tot leven. Nu zijn we langzaam overgegaan naar de herfst, want de seizoenen komen elk 

jaar weer en voor de kinderen is het belangrijk dat ze deze leren herkennen en ontdekken wat er alle-

maal in de herfst gebeurt. 

De komende weken werken we daar over verder en in kleine kringen leren 

we meer over de herfst. Bijvoorbeeld met memorie, we hebben onder be-

kers vruchten van de herfst liggen en de kinderen moeten dan twee dezelf-

de vruchten vinden en benoemen. Met een spel leren de kinderen de na-

men onthouden, vooral omdat de woorden herhaald worden, maar ook het 

visueel geheugen speelt hierbij een belangrijke rol. Ook werken we aan het 

rekenen met bijvoorbeeld getal kaartjes tot en met 20, waarbij de kinderen 

werken aan opdrachten, zoals: 

 Leg de kaartjes op volgorde 

 Welk kaartje is weg (1 kaartje uit de rij weghalen) 

 Evenveel herfstmaterialen erbij zoeken 

In de week voor de vakantie hadden we de buis 

met beloningsmunten vol gekregen en hielden 

we een knuffeldag. Na de vakantie zijn we hard 

aan het werk gegaan met het letten op het ge-

drag op de wc en op de gang en dat gaat zo 

goed, dat we al weer bijna een buis vol hebben 

en dan wordt het een …. verkleeddag. De kinde-

ren hebben ideeën bedacht en we hebben ge-
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Beste ouders/verzorgers,  

 

Met veel plezier kijk ik nog terug naar de dag voor de herfstvakantie, toen ik vol trots keek naar het 

enthousiasme van de leerlingen en het plezier wat ze hadden tijdens hun optreden! Wat doen ze alle-

maal goed hun best en wat hebben we gezellige momenten samen!  

 

Na de vakantie zijn we de week ‘zo normaal mogelijk’ begonnen. Nog even geen thema, maar even 

weer in het ritme komen. Het doel van de afgelopen dagen was vooral de rust en regelmaat in de dag 

brengen. Dat ging op zich goed, kinderen kunnen hier in de klas al 20 minuten stil en zelfstandig wer-

ken, knap!  

 

Vanaf het moment dat de klok een uur verzet is, merk ik wel weer verandering. Ieder jaar merk ik 

dat. Kinderen zijn sneller moe, of juist extra druk in gedrag. Herkent u dit? Ik moet zeggen: ik heb – 

buiten het ‘gewoon lekker niet verzetten van de klok’ – nog geen ideale oplossing gevonden om dit te 

voorkomen… Maar gewoon bewust zijn van het feit dat deze periode tot aan de kerstvakantie veel 

kinderen erg moe/ wat ziek of extra druk zijn, is al een groot deel van de oplossing…  

 

Toch zie ik dat kinderen, ondanks hun moeheid, vaak ontzettend hard hun best doen om mee te doen 

in de klas, hun werk te maken, te leren van schoolvakken, maar ook van situaties tussen kinderen 

onderling, extra aardig te doen tegen klasgenoten enz.. Ze willen het allemaal dolgraag goed doen. 

Leuk om te zien.  

 

De kinderen van groep 3 hebben deze week de herfstsignalering, een test waarin mondelinge lees-

vaardigheid en leestechniek wordt getoetst. Juf Jikke toetst elk kind hier apart op. Uit deze test is 

vaak ook te lezen of een kind dyslexie heeft of niet. Resultaten zullen zichtbaar worden in het ouder-

portaal. Ook de methodetoetsen heb ik daar ingevoerd, dus kunt u bekijken!  

 

Dankdag 

De afgelopen woensdag was het dankdag. In de klas hebben we besproken waarom deze dag vroeger 

en nu gevierd werd/ wordt. We hebben besproken waar we allemaal dankbaar voor kunnen zijn. 

Daarna hebben we samen in de kring gestaan en om de beurt in gebed een ding genoemd waar we 

dankbaar voor waren. Mooi hoe goed de kinderen daar al over nadenken!  

 

stemd en met een grafiek hen ik op het bord laten zien welk idee de meeste stemmen had en dus ge-

wonnen heeft. 

Zo leren we elke dag iets nieuws en komen ook bij de kleuters alle facetten van het onderwijs aan 

bod. De volgende keer vertellen we meer over wat we allemaal geleerd hebben. Voor nu eerst alvast 

een goed weekend en graag tot het volgende nieuws! 

Hartelijke groeten,juf Titia en meester Tim 

(Raar hoor, om na bijna 14 jaar samenwerken niet meer de naam 

van juf Jacobien onder dit nieuws te zetten, maar we wensen haar 

alle goeds in Ridderkerk!) 

Belangrijke data: 

7 en 9 november – voortgangsgesprekken op inschrijving 

10 november – Nationaal Schoolontbijt (meer info verderop in dit 

Nieuws) 

14 november – 9.45 – 10.30 – verkeerslessen, hulp is welkom!! 

16 november – 1e schoonmaakavond WereldWijs 

21 november – koffie ochtend 
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Schoolontbijt 

Juf Titia regelt dat er binnenkort op school een schoolontbijt komt! Hierbij verwijs ik even naar haar 

stukje voor meer informatie J  

 

Voortgangsgesprekken 

U kunt zich bij de entree van onze school inschrijven voor de 10 minuten gesprekken van volgende 

week. Dit is op eigen initiatief. Mocht u niet persé behoefte hebben aan dit gesprek, dan hoeft dit 

niet. Mocht ik wel een aanleiding hebben om in gesprek te gaan, dan zal ik u hierover mailen.  

Ik kan helaas niet op woensdag, dan heb ik cursus in de middag. Mocht u dinsdag of donderdag op de 

aangegeven tijden niet kunnen, maar toch even willen praten? Laat het maar weten, dan plannen we 

een andere dag.  

 

Juf Jacobien 

Ik spreek Jacobien nog bijna wekelijks bij mij in de kerk op zondag. Ze vertelde mij dat ze het erg 

naar de zin heeft in Ridderkerk en ik mocht de groeten doorgeven en jullie bedanken voor alle leuke 

cadeaus.  

 

Verkeersles 

Dinsdag 14 november komt er weer iemand van School op Seef om een fietsles te geven. We hebben 

hiervoor nog niet voldoende ouders. Kunt u helpen? Ik hoor het graag! Wij zijn in de middag aan de 

beurt van 14.30-15.15 uur.  

De kinderen hebben deze dag hun fiets nodig!!  

 

Na de herfstvakantie 

De eerste schoolperiode van groep 3 is voorbij, nu zijn sommige regels wat anders: Vanaf nu mogen 

de kinderen – ook op maandag – zelf naar binnen in de klas. Als ouder is het dus niet meer de bedoe-

ling dat u mee naar binnen gaat. Nu snap ik het best als u een keer wilt kijken hoe het is in de klas, 

of dat uw kind een mooi gemaakte knutsel wil laten zien. Na schooltijd kunt u zonder problemen even 

met uw kind naar binnen wandelen om dit te bekijken!  

Vanaf nu spelen de kinderen van groep 3 niet meer op het kleuterplein. Daar merkt u hopelijk weinig 

van, voor de kinderen is ook dat een best grote stap. Ze horen nu echt bij groep 3 t/m 8!  

 

Pepernotenfabriek  

De komende periode gaan we een bedrijf opzetten in de klas. En wel een pepernoten bedrijf. We gaan 

ze bakken, gelijk verdelen in zakjes, en verkopen. Van de winst kunnen we weer nieuwe pakken mix 

kopen en zo nóg meer verdienen. Hier hoort u binnenkort meer over.  

Helaas heb ik geen foto’s gemaakt van de leuke lessen van de afgelopen week. Hier zal ik voor het 

volgende nieuws op letten! Nu even de klassenfoto,  alleen… Deze heeft u volgens mij nog niet.. Ik 

heb hem bij de deur van de klas gehangen. Waarschijnlijk krijgt u hem later nog…. 

 

Hartelijke groet, Marjorie 

Levend Water 

We horen deze weken over alle koningen die na koning David zijn gekomen. 

Zo hoorden we over koning Salomo en hoe hij wijsheid kreeg van God. 2 vrouwen kwamen op een 

dag bij hem toen ze ruzie maakten om een levende baby. Salomo kon door die wijsheid achterhalen 

wie de echte moeder van het kind was. Helaas bleef het niet zo goed gaan met Salomo. Door zijn 

rijkdom en macht was hij ook erg rijk. Hij trouwde met steeds meer vrouwen. Vrouwen die hun eigen 

goden meebrachten. Hierdoor ging Salomo ook andere goden dienen. Na 40 jaar regeren stierf hij. 

 

Spreekbeurten 

 

In groep 5/6 houden alle kinderen een spreekbeurt. Die mag gaan over een onderwerp dat ze zelf 

kiezen. Het is de bedoeling dat de spreekbeurt c.a. 10 minuten duurt. Ze mogen ter ondersteuning 

een PowerPoint presentatie (o.i.d) maken, maar dit is niet verplicht. Het belangrijkste is dat kinderen 

zich durven presenteren en durven vertellen voor een groep. 

Vandaag krijgen de kinderen allemaal een brief in hun tas mee naar huis. Hierop staat hoe ze een 

spreekbeurt kunnen voorbereiden. Op de achterkant staat waar de spreekbeurt op beoordeeld wordt. 
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In de klas heb ik al aandacht besteed aan hoe de kinderen een spreekbeurt moeten gaan voorberei-

den en wat de bedoeling precies is. Het lijkt me goed dat u als ouder ook even met uw kind meedenkt 

over een onderwerp voor de spreekbeurt en waar nodig ook helpt met de voorbereiding. Als het niet 

lukt neem dan gerust even contact op. Wilt u ook samen met uw kind nadenken over wanneer ze de 

spreekbeurt willen houden? Vanaf aanstaande maandag hangt er een lijst in de klas waarop de kinde-

ren zich kunnen inschrijven. De eerste spreekbeurten zijn dan over 4 weken en vanaf dan iedere don-

derdag.  Voor groep 6 komt er verderop in het jaar ook nog een werkstuk aan! 

 

Engels 

 

Juf Didi heeft aan de kinderen verteld dat de toets van Engels aanstaande maandag zal plaatsvinden. 

Nu heb ik gezegd dat ze het altijd 2 weken van te voren horen en dus schuiven we die toets een week 

op! Dit heb ik ook aan de kinderen verteld. Fijn als er al wel hard geleerd is… J De toets van hoofd-

stuk 2 zal dus worden afgenomen op mandag 13/11. De kinderen moeten de woordenlijst van Neder-

lands naar Engels leren en van Engels naar Nederlands. 

 

Wat hebben we geleerd 

 

In de afgelopen weken hebben de kinderen weer een hoop geleerd. Zo hebben ze in groep 5 geleerd 

over grotere keersommen. Zo leerden ze bijvoorbeeld om bij de som 4x80 de hulpsom  4x8te gebrui-

ken. In groep 6 zijn we begonnen met het cijferend rekenen! Een handige strategie voor het maken 

van plus en minsommen. De kinderen pikken het goed op en dat is leuk om te zien. Ook zijn we weer 

met een nieuw thema bezig rondom muziek. Verder leerden we bij geschiedenis over de Statenbijbel 

en welke belangrijke rol de boekdrukkunst daarin speelde. Verder merken we over het algemeen een 

fijne sfeer in de klas. De kinderen zitten nu in groepjes en dat is gezellig. Er wordt over het algemeen 

goed geluisterd en hard gewerkt! 

 

Fietsles! 

 

Op dinsdag 14 november hebben we weer een fietsles. Alle kinderen moeten dan (voor zover moge-

lijk) op de fiets naar school komen. Als dit niet lukt kunnen we kijken of ze een fiets van een andere 

leerling kunnen lenen. Daarnaast hebben we de hulp nodig van een aantal ouders. Dus als u die dag 

zou kunnen en willen helpen dan hoor ik dat graag! De fietsles begint om 13.15 uur en is om 14.00 

uur afgelopen. 

 

Huiswerk en belangrijke data: 

 

Vrij 3/11 Toets Levend Water H10 

Di 7/11 Nieuwsbegrip woordenschat en andere tekstsoort 

7-9/11 Voortgangsgesprekken op inschrijving! 

Vrij 10/11 Toets Levend Water H11 

Ma 13/11 Toets Engels Unit 2 

Di 14/11 fietsles van 13.15-14.00 uur! (op de fiets naar school) 

 

Groetjes van juf Marlinde en juf Didi 

Het is alweer even geleden dat ik een stukje schreef voor het WWN. 

Jullie krijgen een mail met een link naar een site waar jullie foto’s van ons geweldige kamp kunnen 

bekijken. Zo kunnen jullie het alsnog een klein beetje mee beleven. 

Na het kamp konden we genieten van een heerlijke vakantieweek. 

Nu zijn we al weer 2 weken verder. 

Vorige week maandag moesten we echt allemaal inkomen. De afspraken waren we een beetje verge-

ten, maar nu is de werksfeer weer heerlijk. 

 

Dinsdag zijn we begonnen met een thema over het menselijk lichaam. Meester Dick zal hier elke 

maandagmiddag met de kinderen mee verder gaan. 

 



Groep 8 heeft geleerd om te delen met breuken (1/2 van ¼ of 3/8 van ¼ ) We hebben dat inzichtelijk 

gemaakt door ontbijtkoek te verdelen. Daarna mochten kinderen het doen met klei. Het is echt lastig 

om die sommen goed te kunnen. Een trucje willen we de kinderen niet aanleren namelijk. Belangrijk 

dat de kinderen begrijpen wat ze doen. Ook leerde groep 8 te schatten bij deelsommen en keersom-

men. Hoe maak je een juiste schatting? 

Groep 7 heeft geleerd om grote keersommen uit te rekenen (zoals 76x 23=) 

Ook leerden we te werken met oppervlaktematen. Wat is een vierkante mm/cm/dm/m/dam/hm/km? 

Een vierkante dam was ongeveer de grootte van ons lokaal inclusief de w.c’ s.  Zo probeerden we van 

alles een voorstelling te maken. Het was behoorlijk ingewikkeld! 

 

Met werkwoordsspelling leert groep 7 de verleden tijd van bijvoorbeeld werkwoorden als landen, 

branden, leiden, enz 

Groep 8 oefende nog weer met het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord. (Het verbrande huis) 

 

Volgende week dinsdag starten de boekbesprekingen! Chloë bijt de spits af! Erg dapper! 

 

Wat ik erg leuk vind in deze groep, is dat er zoveel creativiteit is. De kinderen vinden het heerlijk om 

zelf te beslissen wat ze gaan maken met bepaalde spullen. Kinderen hebben erg behoefte er aan om 

hun eigen plan te trekken. Met crea kan dat prima! Ik merk dat ook met het werken aan thema’s. 

 

Met levend water hebben we het gehad over David en Salomo. Nu maken we een gigantische sprong 

in de tijd en zijn we aangekomen in de tijd van Nebukadnessar en Daniel. Daniel en zijn 3 vrienden 

geven hun namen op, maar niet de voedsel voorschriften van God! 

 

Dinsdag 14 november is er weer een fietsles  van 11.30-12.15 uur. Welke 3 ouders willen bij een on-

derdeel staan? 

 

Huiswerk en belangrijke data 

Vrijdag 3 november; LW toets les 7 en 8 (memootje van 7) 

Maandag 6 november 

Dinsdag 7 november: NB wolf  (voortgangsgesprekken) 

Woensdag 8 november (voortgangsgesprekken) 

Donderdag 9 november: TOPO (Verenigd Koninkrijk/ Midden-Amerika) 

Vrijdag 10 november 

Maandag 13 november (open les morgen) 

Dinsdag 14 november NB en fietsles! OP DE FIETS NAAR SCHOOL en graag 3 hulpouders 

Woensdag 15 november: Engels Unit 2 1e rij woordjes (open lesmorgen) 

Donderdag 16 november 

Vrijdag 17 november: LW toets les 9 en 10 

 



Ontbijten op school  

Het Nationaal Schoolontbijt is al 14 jaar het grootste educatieve ontbijtevenement van Nederland. Elk 

jaar begin november maken we van ontbijten een feestje in het hele land. Een week lang. Dit jaar van 

6 tot en met 10 november. Bij deze 15e editie gaan meer dan een half miljoen kinderen aan tafel op 

bijna 3.000 basisscholen in heel Nederland. 

Ook onze school doet ook mee aan het nationaal schoolontbijt en wel op: 

Vrijdag 10 november 2017 

Veel kinderen slaan ’s ochtends nog steeds hun ontbijt over, blijkt uit verschillende onderzoeken. Of 

ze ontbijten niet gezond. Terwijl juist voor schoolkinderen een goed ontbijt de beste start is. En het is 

ook nog eens leuk om samen te ontbijten. Om dat te ervaren gaan ook dit jaar ruim 500.000 kinde-

ren op zo'n 2.500 basisscholen samen ontbijten. Bakkers en supermarkten uit de buurt zorgen ervoor 

dat al die kinderen op tijd hun ontbijtje krijgen. 

Die dag beginnen we dus gewoon om 08:50 uur, maar starten we wel gezellig met een ontbijt! 

Het ontbijt bestaat uit: volkorenbrood, tarwe/volkorenbollen, krentenbollen, speltwafels, glutenvrije 

crackers, fruitstroop, aardbeienjam, cruesli, thee, 30+ kaas, smeerbare kaas, halfvolle melk, halfvolle 

yoghurt, komkommer, mandarijntje en appel.  

Wilt u uw kind(eren) die dag, in een plastic zak, het volgende meegeven: 

 Bord 

 Beker 

 Bestek 

In de jongste groep (1/2) mogen de ouders er bij blijven als ze dat willen, om mee te helpen met 

smeren en schenken.  

Jeugd Cultuur Fonds  als goed doel 

Elk jaar kiest Het Nationaal Schoolontbijt een goed doel dat kinderen helpt. Dit jaar is dat Jeugd Cul-

tuur Fonds. De stichting wil dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cul-

tuurgebied kunnen volgen en kunnen sporten. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinde-

ren tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen.  

Waarom is het Jeugdcultuurfonds belangrijk? 

Het ontwikkelen van je creativiteit, het ontdekken van je binnenwereld en passie, kortom: het laten 

zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfvertrouwen en concentratievermogen en 

vergroot de kansen later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Een kind dat danst, tekent of 

zingt, is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren. 

Dat verzinnen we niet zelf, onderzoek heeft dat uitgewezen. 

 

Hartelijke groeten namens het team,  

Titia Pomp 
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