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PBS en Dalton  

De komende  week werken we aan de PBS competentie 

verantwoordelijkheid: 

 Luister wat je moet doen en begin. 

 

De leerkrachten schenken de komende week extra 

aandacht aan activiteiten rondom groepsvorming. 

 

De Dalton afspraken hebben te maken met verantwoordelijkheid.  

 

Leerlingenraad 

Vrijdag 28 februari is de Leerlingenraad voor de eerste keer bij elkaar geweest. 

De volgende leerlingen zitten in de leerlingenraad: 

 Pepijn  groep 8 

 Carmen groep 7 

 Luca  groep 6 

 Mauro  groep 5 

 Le  groep 4 

 Duuk  groep 3 

 Hugo   groep 2 

 Marus  groep 1 

Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn o.a.: 

 Groene plein  

 Handen wassen na toiletbezoek 

 Samen buiten eten als het mooi weer is 

 Samenwerken van bovenbouw en onderbouw 

 

Groene plein 

Het is al een tijdje stil rondom ons groene plein. 

Op de achtergrond gaat het gewoon verder. Een architect is bezig 

met het maken van een plan voor onze school.  

Donderdag zijn er moestuinbakken geplaatst op het plein. Deze 

komen van Hebbes/Rigtersbleek. Ze werden daar niet gebruikt. 

Wij hopen dat ze bij ons een mooi 2de leven krijgen! 
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Spelen met takken 

Maandag zijn de bomen op ons plein gesnoeid door de vader van Daan en 

Thomas uit groep 8. 

Onze leerlingen hebben 3 dagen heerlijk gespeeld met de takken. Afgelopen 

donderdag zijn ze allemaal weer opgeruimd. 

 

Schoollunch 

Het schoollunch team verzorgt lunches voor 

basisschoolleerlingen in de wijk Twekkelerveld. 

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u informatie over deze schoollunch. Mocht 

u hiervoor interesse hebben kunt u zich hiervoor opgeven. Het formulier 

kunt u inleveren bij de groepsleerkracht. Wij zorgen er dan voor dat het op 

de juiste plek komt. U kunt meteen gebruik maken van de schoollunch als u dat wilt. 

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven wat u wilt en per wanneer. De lunch wordt op 

school bij de groep van uw kind bezorgd. 

 

Corona virus 

Nu covid-19 ook in Nederland is aangetroffen, is het goed om breed geïnformeerd te zijn. 

De overheid heeft speciaal voor het onderwijs een aantal veel gestelde vragen op een rijtje 

gezet en beantwoord. 

Deze vragen en antwoorden lees je via deze link: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-

over-coronavirus-en-onderwijs 

 

Laatste vrijdag voor de zomervakantie 

Het lijkt nog erg ver weg….de zomervakantie. Maar voor je het weet is het weer 

zover. 

 

Vrijdag 3 juli staat gepland als vrije dag. Deze dag is onder voorbehoud: het 

kan zijn dat we deze dag, door een calamiteit, alsnog moeten lesgeven. Hij 

staat dus niet genoemd op het bewaarblad. Houd er wel rekening mee dat deze 

dag vrij is. 

 

 

 

Agenda 

 

5 maart OC vergadering 

16 maart Week van de lente kriebels 

27 maart kinderraad 

31 maart  Praktisch en theoretisch verkeersexamen groep 8 

10 april Goede Vrijdag vrije dag 

13 april 2de Paasdag vrije dag 

17 april  Koningsspelen 
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SchoollunchTeam Enschede 

Wie zijn wij? 

Wij zijn Fred Philips en John de Vries 

Vanaf juli 2018 zijn wij verantwoordelijk voor het SchoollunchTeam. 

 

Wat doen we? 

Wij als lunchteam verzorgen een gezonde lunch voor basisschool leerlingen van de 

scholen op Twekkelerveld. 

 

Tevens zijn wij een organisatie waar wij werkloze, afgekeurde mensen of mensen 

die de Nederlandse taal minder goed beheersen, een vrijwilligersplek kunnen 

bieden. 

 

Wij helpen de mensen met de Nederlandse taal en proberen hen op deze manier 

aan een reguliere baan te helpen. 

 

Ook willen wij mensen met een beperking een veilige en prettige werkomgeving 

aanbieden waar wij de nodige ondersteuning willen geven. 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden een gezonde lunch aan voor leerlingen op de basisscholen binnen 

Twekkelerveld.  

Deze lunch bestaat uit: een belegde boterham ( keuze uit 2 boterhammen met 

hartig en 2 met zoet beleg) en een beker melk. 

 

Tevens proberen wij zoveel mogelijk afwisseling te creëren in het brood beleg dat 

wij aanbieden. 

 

Ook houden wij rekening met verschillende zaken zoals: allergieën, dieet, 

geloofsovertuigingen.  

 

Inschrijving. 

 

Bent u geïnteresseerd in de gezonde lunch voor uw zoon/dochter na het lezen van 

deze folder? Dan kunt u het inschrijfformulier invullen en dit inleveren bij de 

leerkracht van uw kind. 

Mocht u vragen hebben over de schoollunch kunt u contact opnemen met Fred 

Philips (06-45275748) of met John de Vries (06-48283263) 

email: schoollunchteamenschede@gmail.com 

 

Fred en John zijn te vinden bij de Paulusschool. 
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Aanmeldingsformulier 

 
Gegevens kind(eren) 

 

Voornaam: …………………………………………………………………….………………………………… 

Achternaam:……………………………………………………………………………………………………… 

Groep  …………………………… 

School CBS de Zevenster 

 

Gegevens Ouder/verzorger 

 

Naam  ………………………………………………………………………………………………………....... 

Adres  ………………………………………………………………………………………………………………. 

IBAN-nummer bank: ………………………………………………………………………...................... 

 

Dieet:  …………………………………………………………………………………………………….......... 

 

Allergie: ………………………………………………………………………………………………………....... 

 

Lust geen: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ik meld bovenstaande kinderen aan voor de SchoolLunch. Ik verleen toestemming 

voor incasso van de kosten, deze bedragen € 70,00 op jaarbasis en worden 

maandelijks geïncasseerd in 10 termijnen van € 7,00 per maand. 

 

Gewenste ingangsdatum lunch: ……………………………………………………….. 

 

Datum van vandaag:  ………………………………………………………… 

 

Handtekening:   …………………………………………………………. 

 

 

SchoollunchTeam Enschede 

 

 

 

 

 



 




