ALGEMEEN
Koningsspelen
Op donderdag 20 april worden de Koningsspelen gehouden. Dat is een dagje eerder dan de landelijke Koningsspelen op 21 april.
Dit schooljaar is het extra bijzonder, omdat we de Koningsspelen houden op sportpark De Bongerd én alle groepen
3 t/m 8 van de openbare basisscholen uit Barendrecht doen mee.
Wij hebben op deze dag 27 begeleiders nodig. Tot nu toe hebben we 10 aanmeldingen binnen, we hopen op nog veel meer aanmeldingen. U kunt zich
aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
Tijdens de Koningsspelen worden verschillende spelletjes gespeeld. Wij verwachten uw kind(eren) in sportieve kleding om 08.30 uur op sportpark De Bongerd. Kinderen nemen hun eigen lunch van thuis mee en het is belangrijk dat
er deze dag ook voldoende drinken en een tussendoortje in een rugzak wordt
meegegeven.
Kinderen die op deze dag gebruik maken van de BSO kunnen door de leerkrachten na afloop naar de BSO gebracht worden. Indien u hier gebruik van
wilt maken kunt u dit kenbaar maken bij Daniëlla Kropmans.
Op de sportdag zelf zal er ook een sponsoractie voor een goed doel gehouden worden. Dit goede doel is de Daniel den Hoed Stichting. Uw zoon of dochter heeft hier al de nodige informatie over ontvangen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Ouderbijdrage
De afgelopen periode is onze penningmeester erg druk bezig geweest om de
ouderbijdrage te innen. Wij vinden het dan ook erg plezierig te melden dat
vrijwel al het geld binnen is. Met dit geld worden de extra activiteiten voor de
kinderen bekostigd. Wist u bijvoorbeeld dat we nu met het geld uit de reserve
pot het plein willen aanpakken?
Volgend schooljaar is ons streven om voor 1 december alle ouderbijdragen
binnen te hebben. In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijgt u van
ons het verzoek om de bijdrage voor schooljaar 2017-2018 te betalen.

Nieuws van de Tso
Wanneer u als ouders de school op de hoogte brengt van vertrouwelijke informatie omtrent uw kind, wordt dit niet automatisch doorgegeven aan Stichting
de Overblijf. Dit in verband met de wet op de privacy. Wilt u dat vertrouwelijke
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informatie ook bij Stichting de Overblijf bekend is, kunt u contact opnemen met
Linda van Nierop, 06 33697150 of info@deOverblijf.nl.
Van 14 maart t/m 18 april komen twee buurtsportcoaches 6 dinsdagen op de
Zeppelin een sport- en spel-overblijf verzorgen met als doel om kinderen te motiveren om te gaan sporten en meer te bewegen. Zij zullen de kinderen, van
kleuter tot bovenbouw, “sport- en spel-les” geven. Thema’s zijn; tik-spellen, muziek/dans, voetballen.
De laatste 2 lessen zullen de coaches de overblijfkrachten erbij betrekken zodat zij o.a. kunnen leren; wat kunnen we doen met de materialen die we hebben; waar moeten we op letten.
Misschien heeft u het al gezien op de facebook-pagina van Stichting de Overblijf. In maart was er een actie waarbij een maand gratis overblijven voor één
kind gewonnen kon worden door ons bericht te delen en onze pagina te liken.
Inmiddels zijn de 4 winnaars van de verschillende scholen waar wij de overblijf
verzorgen, bekend. Benieuwd wie het zijn? Kijk dan op onze facebook-pagina!!

Nederland slaat handen ineen voor een rookvrije generatie
Opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te
gaan roken. Dat is de ambitie van de Rookvrije Generatie.
Honderden kinderen per week beginnen met roken. Voor hen is een gezonde
toekomst ver weg. Ruim de helft van degenen die blijven roken, sterft aan de
gevolgen. Per jaar zijn dat méér dan 20.000 Nederlanders. Daarnaast overlijden
jaarlijks enkele duizenden mensen aan de gevolgen van meeroken.
Dat kinderen beginnen met roken, heeft weinig te maken met keuzevrijheid of
eigen verantwoordelijkheid. Kinderen worden verleid om te beginnen met roken door smaakjes en merken, door vriendjes en door wat ze om zich heen
zien.
Kinderen experimenteren. Niet alleen met roken. Maar omdat nicotine enorm
verslavend is, kunnen kinderen al snel niet meer stoppen met roken. Kinderen
raken sneller verslaafd dan volwassenen. Stoppen met roken is voor hen dus
extra moeilijk, helemaal in omgevingen waar roken normaal wordt gevonden
en de verleiding alom aanwezig is. Om het aantal tabaksdoden te verminderen willen we voorkomen dat er nieuwe rokers bijkomen. Kinderen hebben
recht op een gezonde toekomst. Ouders moeten in staat worden gesteld hun
kind rookvrij te laten opgroeien. Daarom willen we in actie komen om kinderen
stap-voor-stap in iedere fase van opgroeien te beschermen tegen tabaksverleiding. We groeien daarin mee met de kinderen die de komende tijd geboren
worden. Dat kunnen we samen doen: overheden, bedrijven, scholen, (sport)
verenigingen, particulieren et cetera.
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Velen zijn inmiddels op weg om de Rookvrije Generatie mogelijk te maken,
door bij te dragen aan een rook- en verleidingsvrije omgeving voor kinderen.
Dat begint al met voorlichting over de schade door roken tijdens de zwangerschap of door meeroken van kinderen. Daarna volgen rookvrije speeltuinen,
kinderopvang, scholen of sportvelden. Met daarnaast goede ondersteuning
van rokers die willen stoppen. Totdat kinderen en ouders in volledige vrijheid
kunnen kiezen voor een rookvrije toekomst.

We roepen iedereen op samen op weg te gaan naar een Rookvrije Generatie!

Parro
Helaas is het afgelopen week voorgekomen dat wij een groep moesten verdelen i.v.m. ziekte van een leerkracht. In dat geval is het voor ons erg prettig
als wij u daarvan op tijd op de hoogte kunnen stellen.
Bijna alle ouders hebben zich bij Parro aangemeld. Heel fijn! Deze ouders kunnen wij goed en snel informeren.
Indien u zich nog niet heeft aangemeld willen wij u vragen om dit z.s.m. te
doen. U heeft van de leerkracht van uw kind een uitnodiging ontvangen.

De gezonde hap
Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen.
Daarom willen wij voor ieder kind gezond eten en drinken makkelijk maken op
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school. En daarvoor hebben we de hulp van de ouders en verzorgers nodig!
Dat betekent onder andere dat wij vragen:
 een gezonde pauzehap mee te geven. Lekkere pauzehappen vinden wij
bijvoorbeeld groente, fruit of een volkoren boterham.
 gezond eten voor tijdens de overblijf in de broodtrommel te doen. Bijvoorbeeld volkorenbrood met beleg dat niet te veel verzadigd vet of zout bevat, zoals 30+ kaas, zuivelspread en notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd suiker en zout.
 alleen water of halfvolle melk mee te geven. Pakjes en flesjes frisdranken en
vruchtensappen bevatten namelijk erg veel suiker.
 traktaties klein en niet te calorierijk te maken. Niet-eetbare traktaties vinden
we een leuk alternatief.
Het beleid geldt natuurlijk niet alleen voor de kinderen, maar wordt ook gesteund door de leerkrachten. Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking.
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