
   
 

   
 

1 

 Nieuwsbrief week 45 

 

Schoolfruit 

In de week van 9 november start de levering van het EU-schoolfruit. Op maandag wordt het school-
fruit gebracht, zodat de kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag hiervan kunnen genieten. Houd 
u deze dagen rekening met wat u meegeeft voor de kleine pauze.  
Vorig jaar hadden we een aantal ouders die hebben geholpen met het snijden en klaar maken van het 
fruit voor de groepen 1 en 2. We zijn nog in beraad hoe we dit kunnen oplossen. Wellicht hoort u op 
een gegeven moment nog een keer van ons.  
Meer informatie over fruit en groente vind u in de bijlage.  
 

Bag2school-reminder    
Zoals eerder aangegeven, verzamelen weer oude kleren, dekens etc. voor 
Bag2school. De afhaaldatum is veranderd! 
Er bestaat nu tot 24 november de mogelijkheid om de gevulde zakken in 
te leveren op school. Het geld dat we hiervoor krijgen komt volledig ten 
goede aan uw kind(eren). 
 

 

Studiedag 17 november  
 
Denkt u er aan dat dinsdag 17 november een studiedag is. 
De kinderen zijn die dag vrij. 
 
 

 
Informatiebijeenkomst roosterwijziging 
Er is een datum geprikt voor de informatiebijeenkomst/roosterwijziging. Deze bijeenkomst 
staat op maandag 7 december om 19.30 uur gepland en wordt verzorgd door Siebrand Konst, 
beleidsmedewerker kwaliteit, van Blosse. In verband met het Corona-virus wordt nog nader 
onderzocht hoe wij deze bijeenkomst vorm kunnen geven. Wilt u deze datum alvast in uw 
agenda zetten. 
 

‘Zien drinken, doet drinken’ 
Dit is de titel van een campagne waar de GGD mee van start gaat. Op verzoek van de GGD delen we 
onderstaande informatie. Aanvullend is er een flyer in de bijlage te vinden. 

 
Beste ouders/opvoeders,  

Op 2 november 2020 is de landelijke campagneweek ‘Zien Drinken Doet Drinken’ gestart. Het doel 

van deze campagne is om alcoholgebruik op jonge leeftijd te voorkomen. Weet u bijvoorbeeld dat 

voor veel kinderen die volwassenen alcohol zien drinken, alcohol aantrekkelijk wordt? En dat daar-

door het risico bestaat dat ze op jonge leeftijd beginnen met drinken en op latere leeftijd te veel en te 

vaak gaan drinken? 
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Het goede nieuws is dat geen alcohol drinken in het bijzijn van kinderen en jongeren de kans verkleint 

dat ze op jonge leeftijd beginnen met alcoholgebruik. Als ouder/opvoeder heeft u dus meer invloed 

dan u denkt om te voorkomen dat uw kind jong alcohol gaat drinken. 

Meer informatie treft u aan in de bijlage en op de website www.ziendrinkendoetdrinken.nl  

 Tijdens de campagneweek wil het programma ‘In control of Alcohol en Drugs’ ouders/opvoeders hel-

pen met praktische tips. Daarom organiseert ‘In Control’ samen met Brijder Jeugd een gratis webinar 

voor ouders/opvoeders met leerlingen in groep 7 en 8 met als onderwerp: In gesprek met mijn kind 

over alcohol en drugs. Twee professionals vertellen u meer over o.a. de gevolgen van alcohol en 

drugs op het puberbrein en hoe het gesprek aan te gaan met uw kind. Ook is er mogelijkheid om vra-

gen te stellen. Deelnemen kan vanuit uw luie stoel!  

| Donderdag 5 november | Deelname gratis | 19:30 - 21:00 uur | via Zoom | 
Aanmelden voor het webinar? Klik hier. 

 Meer informatie op: www.incontrolofalcoholendrugs.nl 
 

 
 

Denkt u mee...    
Hoe gaat het met u? Denkt u mee over de volgende ‘Denkt u mee...’. 
Wat wilt u al lang van ons weten? Waar bent u geïnteresseerd in? Enz. 
 
Wij willen u uitnodigen om uw ideeën via info@sintjanwaarland.nl met 
ons te delen.  
 
 
 
Namens het team van KC Sint Jan  
 
Marion Kramer en Simone Rock 
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