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Met in dit nummer:  schoolfruit, herhaalde oproep oudervereniging,
nieuwe voorleeskampioen en de bericht van de ouder-kindadviseur

Nieuws uit de Onderbouw
Vorige week rook het heerlijk in de school. En als je je neus achterna
liep, ontdekte je waar het vandaan kwam. De kinderen van groep 1/2 B
waren in de keuken druk in de weer met mengen, kneden, rollen en
bakken. En wat waren ze aan het maken? Pepernoten natuurlijk. De

Sint kon wel wat hulp gebruiken in deze drukke tijden en dan willen de kinderen van
het podium maar al te graag helpen! En de ju�en en de meesters willen ook graag
helpen…. met opeten!! Groep 1 /2 A zijn door de afwezigheid van juf Karin nog niet aan
het bakken geslagen maar hopelijk komt dat nog.

Hmmmm lekker! Schoolfruit (en groente)

Sinds een kleine drie weken
doet Het Podium mee met het
programma Schoolfruit.
Deelnemende scholen
ontvangen gedurende 20
weken 3 porties gratis groente
en fruit per leerling per week,
gefinancierd door de Europese Unie.
Dat is niet alleen lekker, maar ook
gezond! We hebben al gesmuld van
wortels, sinaasappels en ananas. En
deze week staan er grapefruit, meloen
en appels op het menu. Iedere week
krijgen we weer drie nieuwe soorten
groenten en fruit. Het is niet alleen heel
gezond maar ook heel belangrijk om

kinderen verschillende soorten
groente en fruit te laten
proeven. Zo maken kinderen
kennis met veel verschillende
smaken en structuren. Soms
zijn kinderen pas gewend aan
een onbekende smaak na tien

tot vijftien keer proberen! Smaak is dus
iets wat je kan ontwikkelen. Door
EU-Schoolfruit proeven de kinderen
verschillende soorten fruit en groente.
Ook als kinderen nog niet veel durven
te proeven, doen ze in de klas lekker
mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten,
doet eten.

Onze nieuwe voorleeskampioen is…

Na een bloedstollende en meeslepende finale hebben we
een nieuwe voorleeskampioen! Björn uit groep 8A werd als
winnaar gekozen door de deskundige jury onder leiding
van juf Ardine en juf Katie.

Fantastisch gedaan Björn en gefeliciteerd!

OPROEP: Oudervereniging
Wij zijn nog op zoek naar ouders voor voor de Oudervereniging. Om mee te denken
over leuke activiteiten en feesten, de handen uit de mouwen steken om de school te
versieren en meer. Lijkt je dit leuk dan kan je je via de leerkracht of via
ouders@abbshetpodium.nl aanmelden.

mailto:ouders@abbshetpodium.nl


Weet de ouder- en kindadviseur (OKA) te vinden!

- Eva Schouten    -

Jullie kunnen bij mij terecht voor:

● Vragen rondom opvoeden, opgroeien en ontwikkeling van kinderen
● Preventieve (groeps)trainingen voor kinderen en ouders
● Fondsaanvragen (zoals Jeugdsportfonds en Jongerencultuurfonds)
● Aanvragen voor specialistische jeugdhulp
● Aanvragen voor persoonsgebonden budget (PGB)

Helaas mag ik, vanwege de coronamaatregelen, momenteel niet het schoolgebouw in. Het
inloopspreekuur op woensdagochtend komt dus voorlopig te vervallen. We kunnen
natuurlijk wel een online-/belafspraak maken of, als dat gewenst is, afspreken bij het
wijkteam (Pampuslaan 26) of bij jou thuis.



Tot slot nog belangrijke data voor in de agenda…

Belangrijke data

Donderdag
2 december

Sinterklaas op school.
Kinderen om 15 uur vrij.

Donderdag
23 december

Kerstdiner op school.

Vrijdag 24
december

Kinderen om 12 uur vrij

25 december t/m
9 januari

Kerstvakantie

Maandag
10 januari

Eerste schooldag van 2022

Vrijdag 14 januari ABSA Studiedag
Alle kinderen vrij


