
Nieuwsbrief week 44 
 
 
Onderwijsinspectie 
Op donderdag 28 november brengt de inspecteur van onderwijs een bezoek aan onze 
school voor een verificatieonderzoek. Dit is een standaard onderzoek, dat eens in de zoveel 
tijd plaatsvindt. 
 
Oudergesprekken 
In de week van 11 november zijn de oudergesprekken. Morgen krijgt iedereen de 
uitnodiging. Mocht u verhinderd zijn, dan is het handig om onderling te ruilen en dit te 
melden bij de leerkracht. Lukt dit niet, dan kunt u een andere afspraak maken. 
 
Schoolontbijt 
Aanstaande dinsdag is het nationaal schoolontbijt. We ontbijten dan met groep 1 tot en met 
5 in het 12-uurtje. Alle leerlingen moeten een bord, bestek en een beker meenemen. Voor 
het ontbijt is gezorgd. 
Groep 6/7/8 is uitgenodigd voor het burgemeestersontbijt! Wij worden om 8.45 uur op het 
gemeentehuis in Opheusden verwacht om daar samen met de burgemeester een ontbijtje te 
nuttigen. Zij hoeven niets mee te nemen. 
 
Sinterklaas 
Op donderdag 5 december brengt de Goedheiligman een bezoek aan onze school en zijn 
alle leerlingen om 12.00 uur uit. 
 
Gezonde Lunch 
Wij zijn een Gezonde school en daarom stimuleren wij een gezonde lunch. 
Door voldoende te lunchen zijn alle kinderen ’s middags weer in staat om zich goed               
te concentreren. De inhoud van de broodtrommel bepaalt ook de prestaties tijdens            
de middaglessen. 
 
Geschikt voor de lunch vinden wij bijvoorbeeld: 
brood (bij voorkeur volkoren), krentenbol, rauwkost, groente en/of fruit. 
Ons advies voor beleg: sandwichspread of groentespread, magere vleeswaren         
(zoals kipfilet, ham, rookvlees), 30+ kaas met sla, tomaat of komkommer. Zoet            
beleg: jam, honing, vruchtenhagel, appelstroop en gestampte muisjes zijn beter dan           
pindakaas, chocoladehagelslag of chocoladepasta. 
Ons advies qua drinken is water, (karne-)melk of yoghurt (naturel). 
Géén koek, snoep, chips of andere extraatjes; dit kan kinderen in de verleiding             
brengen hun brood niet (helemaal) op te eten. 
Indien de meegebrachte pauzehap, de lunch of het drinken niet voldoet aan ons             
voedingsbeleid, dan gaat dit weer in de tas mee naar huis. 


