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

Jumbo actie
Social Schools
Challenge All Happy Schools
Kinderboekenweek
Schoolfruit
Belangrijke data

per regio het door Jumbo beschikbaar
gestelde budget verdeeld over alle
deelnemende scholen op basis van het
aantal ontvangen schoolpunten.

Spaar jij mee voor je school?
De actie is van 3 oktober tot 20 november
Social Schools

Jumbo actie
Vanaf 3 oktober doen we weer mee met de
scholenactie van de Jumbo.
We kunnen weer sparen voor materiaal voor
de school.
De vorige actie heeft voor school mooi
speelgoed opgeleverd!

Alle groepen hebben al berichten geplaatst via
Social Schools. Onze vraag is of u al ingelogd
heeft. Wanneer we een 100% inloggers
hebben kunnen we ook de nieuwsbrieven
daarin plaatsen. Nu sturen we (voor de
zekerheid) de nieuwsbrief ook op de oude
manier. Dit omdat we niet zouden willen dat
mensen geen nieuws ontvangen.

Het was echt de moeite waard voor ons om
deel te nemen. De actie is nu wat
“gebruiksvriendelijker” dan de vorige keer is
ons verteld.

Dus…..wie nog niet heeft ingelogd, graag even
doen!

Hoe werkt het?

Brief voor ouders

●

Tijdens de actieperiode ontvang je bij
Jumbo bij elke besteding van 10 euro*
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
bedrag dat de school kan besteden
aan spel- en leermaterialen. Wanneer
de spaarperiode is afgelopen, wordt

Challenge All Happy Schools

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
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om zelf ontspanning in een volle dag in te
bouwen en de juiste keuzes te maken.

https://www.youtube.com/channel/UCvoDq5
QgFfLTwuTBt0GGTMg

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.

Kinderboekenweek
Woensdag 10 oktober om 14.00 uur houden
we de boekenmarkt. Nadere berichten volgen
nog. Maar we hopen dat u deze datum al
noteren wil….dan is er weer een mogelijkheid
om boeken te kopen. En wat voor ons leuk is:
10% van de verkoop is voor de school!

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,

Schoolfruit
Dit bericht ontvingen we van de week:
Beste heer/mevrouw
Goed nieuws! Uw school is één van de 3008
basisscholen die dit schooljaar mag meedoen
aan het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma.
Dit jaar heeft er geen loting plaatsgevonden.
Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019
ontvangt uw school drie gratis porties groente
en fruit per leerling per week

All Happy Schools
Handige links
Website:

Via social schools zullen we een snij en schil
rooster op gaan stellen.
We hopen dat u weer mee wilt werken aan
het klaarmaken van het fruit. Dat zou fijn zijn!

www.allhappyschools.com/challenge
Facebook:

Belangrijke data

www.facebook.com/allhappyschools/
Instagram:
www.instagram.com/allhappyschools
Youtube:

3 oktober
3 oktober
10 oktober
15 t/m 19 oktober

start Jumbo actie
start
kinderboekenweek
boekenmarkt
herfstvakantie
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vanaf 1 november
vanaf 12 november

All happy schools
Challenge
schoolfruit

