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Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen
-

Gymnastiek
Jumbo actie
Challenge All Happy Schools
Bijlagen bij de Nieuwsbrief
Belangrijke data

een schoolpuntvoucher met een uniek
code.
●

Op de actiesite kun je heel eenvoudig
jouw punten toewijzen aan een
deelnemende basisschool.

Hoe meer punten de school van jouw
keuze verzamelt, hoe groter het

Gymnastiek
Vanaf woensdag 14 november gaan we weer
gymmen in het Omnium. In samenwerking
met het CIOS worden daar de
bewegingslessen en lessen rondom
gezondheid en gezond gedrag gegeven.
Gelukkig hebben we voor elkaar gekregen dat
er een bus rijdt tussen school en het Omnium.
We hoeven dus geen beroep te doen op u
voor het vervoer van de kinderen. De
gymlessen staan op het rooster, de bus
vertrekt rond 9 uur vanaf school. De eerste
weken gaan de kinderen van groep 3 t/m 8.
Medio december of na de kerstvakantie gaan
ook de kinderen van groep 1/2 mee. Wanneer
zij met de bus gaan, moeten de kinderen van
groep 7/ 8 gaan fietsen. Daarover volgt nader
bericht.

Jumbo actie
Vanaf 3 oktober doen we weer mee met de
scholenactie van de Jumbo. Het gaat super
goed! Er wordt flink gespaard, onze teller staat
al op 1801 punten! De actie loopt tot en met
20 november, dus graag nog even doorgaan!
Hoe werkt het?
●

Tijdens de actieperiode ontvang je bij
Jumbo bij elke besteding van 10 euro*

bedrag dat de school kan besteden
aan spel- en leermaterialen. Wanneer
de spaarperiode is afgelopen, wordt
per regio het door Jumbo beschikbaar
gestelde budget verdeeld over alle
deelnemende scholen op basis van het
aantal ontvangen schoolpunten.

Challenge All Happy Schools
Brief voor ouders (herhaling)
Beste ouders,
In de maand november doet onze school
mee met de landelijke All Happy School
Challenge. In de maand november gaan de
kinderen iedere dag aan de slag met een
oefening, gestoeld op de basisprincipes van
meditatie en mindfulness. Met simpele
technieken bouwen we zo een beetje meer
rust en focus in de dag.
Veel ouders en leerkrachten zullen
herkennen dat de wereld om ons heen
soms best ingewikkeld kan zijn voor een
kind. Er zijn veel prikkels en veel keuzes.
Onze school wil de kinderen al op jonge
leeftijd kennis laten maken met een manier
om zelf ontspanning in een volle dag in te
bouwen en de juiste keuzes te maken.
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Om het resultaat te versterken kunnen
ouders thuis ook mee doen. Het
programma voor de basisscholen wordt
gefinancierd door stichting All Happy
Schools. Ouders die mee willen doen
betalen een kleine bijdrage. Omdat onze
school mee doet kan dat met korting door
de code mijnschooldoetmee te gebruiken.
Ook een aantal Nederlandse bedrijven zal
in de maand november een mindfulness
programma aanbieden aan de medewerkers.
Het doel is om in de maand november
zoveel mogelijk kinderen (en volwassenen)
kennis te laten maken met een simpele
manier om rust en focus in je dag in te
bouwen. Wat ons betreft een mooi
streven en een mooie voorbereiding op de
drukke maand december. Doet u ook mee?
Kijk op
www.allhappyschools.com
Met vriendelijke groet,
All Happy Schools
Handige links
Website:
www.allhappyschools.com/challenge
Facebook:
www.facebook.com/allhappyschools/
Instagram:
www.instagram.com/allhappyschools
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCvoDq5
QgFfLTwuTBt0GGTMg

Bijlagen bij de Nieuwsbrief
Bij de Nieuwsbrief worden twee extra
documenten meegestuurd.
- Een brief van de voorzitter van college
van Bestuur, Ad Vis over de
Hoogbegaafdheidsgroep die gestart
gaat worden namens Alberoscholen.
- Een brief over het IBP beleid zoals het
binnen Stichting Albero wordt
vormgegeven

Belangrijke data

vanaf 1 november
vanaf 12 november
vanaf 14 november
tot 20 november
22 november

All happy schools
Challenge
schoolfruit
gymnastiek Omnium
eerst groep 3 t/m 8
Jumbo spaaractie
Oudercafe

