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PBS en Dalton 

De komende week gaan we werken aan veiligheid: 

Jassen en tassen op de afgesproken plek. 

 

De reactieprocedure krijgt deze week extra aandacht (zie afbeelding hieronder) 

 

De Dalton afspraak heeft te maken met zelfstandigheid en effectiviteit.  
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Gezonde school 

Zoals u weet zijn wij een gezonde school op het gebied van voeding en 

bewegen. 

Wat betreft het eten en drinken zorgen wij 3 

dagen in de week voor vers fruit. Dit fruit 

wordt  de helft van het schooljaar betaald uit 

de subsidie van de gezonde school en de andere helft van het 

jaar uit de Europese subsidie van schoolfruit. Ook dit jaar zijn we 

weer ingeloot voor de Europese subsidie!  

Wij doen elk jaar ook mee aan “de gezond pauze hap”. Dinsdag 8 oktober zullen er 

allemaal gezonde extraatjes op school staan waar kinderen uit kiezen voor de lunch.  

Ook doen we mee aan het nationaal schoolontbijt op 7 november. 

Leerlingen mogen bij ons op school de hele dag water drinken. 

Ze mogen een bidon met water op hun tafel hebben staan. Dit 

geldt alleen voor water. Andere drankjes mogen alleen tijdens 

het eten en drinken worden gedronken. Wij zien het liefst geen 

pakjes drinken, alleen bidons.  

 

Wat het sporten betreft: de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 

krijgen 2x in de week sporten van de vakleerkracht. De 

leelringen van de groepen 1 krijgen 1x per week les van de 

vakleerkracht. Verder is er na schooltijd op de maandag een 

beweegaanbod in de gymzaal, ook deze lessen worden gegeven 

door  de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Voor leerlingen met 

een extra ondersteunings vraag is er een extra beweeg moment. 

Tijdens pauzes kunnen de leerlingen lekker bewegen op het plein. De groepen 1 en 2 gaa 

elke dag 2x naar buiten. 

 

Inspectie bezoek 

Dinsdag 1 oktober zal de onderwijs inspectie onze school bezoeken.  

Wij kunnen deze dag laten zien wat we allemaal doen bij ons op school. De 

inspecteur zal een les filosofie bezoeken, een les Engels, een les van 

Letterklankstad en hij zal de groep 1 bezoeken. Ook willen wij graag laten 

zien hoe BeweegWijs werkt bij ons op school. En……eigenlijk willen we nog 

veel meer laten zien, maar daar is helemaal geen tijd voor……… 

Uiteraard zijn wij als Zevenster team erg benieuwd wat de inspectie van 

onze school vindt. 

Best spannend dus! 

 

Agenda 

 

30 sept Start Kinderboekenweek 

1 okt Inspectie bezoek 

4 okt VCO studiedag. Leerlingen zijn vrij 

7 okt Team studiedag. Leerlingen zijn vrij 

8 okt Dag van de gezonde pauze hap 

21 okt herfstvakantie 

28 okt Weer naar school 

7 nov Nationaal school ontbijt 


