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Beste ouders/verzorgers,
Op woensdag 5 oktober a.s. begint de kinderboekenweek. Dit jaar is het
thema ‘oma’s en opa’s , voor altijd jong!’. Uiteraard besteden we hier op
de Emile Weslyschool aandacht aan. De kinderen hebben eerder een
uitnodiging ontvangen voor de spetterende opening van de
kinderboekenweek.

Groep 6-7-8 van onze school deed mee met het Smaaklessen-programma
van Coöperatie Blauwdorp. Ervaren, proeven en lekker en gezond eten

stonden centraal in deze Smaaklessen. De eerste twee
Smaaklessen vonden plaats op school. De derde afsluitende workshop
vond plaats bij Coöperatie Blauwdorp zelf aan de Hertogsingel in
Maastricht. Zowel meester Rob als de kinderen gaven aan dat het zeer
geslaagde lessen waren!
De eerstvolgende activiteit waar we met de Emile Weslyschool aan mee
doen, is het Nationale schoolontbijt op woensdag 9 november. Het
gevarieerde pakket dat wij via de AH in de Brusselse Poort krijgen, bevat
alleen brood, beleg en drinken dat past binnen de richtlijnen van het
Voedingscentrum.
Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen ’s ochtends hun ontbijt overslaan.
Of ze ontbijten niet gezond. Juist voor schoolkinderen is een goed ontbijt
de beste start. En het is ook nog eens leuk om samen te ontbijten. Om dat
te ervaren gaan we ook dit jaar met z’n allen op school ontbijten.

Jammer genoeg is het niet gelukt om nog deel te nemen aan de actie van
de Jumbo-supermarkt ‘Sparen voor je school’. In eerste instantie had
juffrouw Corrie geregeld dat er een spaarbox kwam te staan bij de Jumbo
in de Brusselse Poort, maar doordat we geen account hebben, dit had
voor de grote vakantie moeten worden aangevraagd, bleek dat het
onmogelijk was om de spaarpunten te verzilveren.
In onze schoolkalender heeft u kunnen lezen dat op vrijdag 7 oktober a.s.
weer een studiedag voor het team is. Dit betekent dat alle kinderen die
dag vrij hebben. Het team gaat aan de slag om het onderwijs in de
combinatiegroepen zo goed mogelijk vorm te kunnen geven.
Wordt uw kind in de loop van dit schooljaar 4 jaar? Meld hem/haar dan
nu alvast aan. Dan krijgen wij een idee van het totale aantal leerlingen dat
wij aan het einde van het jaar zullen hebben.

Heeft u vragen of zit u ergens mee? Blijf er niet mee rondlopen. Bespreek
het niet alleen aan de poort, maar kom naar binnen en praat er met ons
over. Hier kunnen wij zaken voor u verduidelijken of oplossen.

