
 
 
 

Beste ouders, 
Hierbij de nieuwsbrief met vooral informatie over de Gezonde school, 
het schoolontbijt en schoolfruit. 
 

Gezonde school 
Wist u dat onze school het vignet Gezonde School heeft? Hiermee  
laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn  
opgesteld door deskundigen. Zo zorgen we voor actieve en gezonde  
leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we  
aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de  
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt  
aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder  
schooluitval. 
 

Een gezond ontbijt is belangrijk! 
Deze vrijdag mogen de kinderen voor één keer zonder ontbijt naar  
school, want die dag vieren wij het Nationaal schoolontbijt! 
 
Tijdens het ontbijt in de klas krijgen de kinderen keuze uit verschillende  
soorten volkorenbrood, krentenbollen en crackers. Als beleg kunnen  
ze kiezen uit boter, 30+ kaas, appelstroop of jam. Daarnaast zijn er  
eieren, komkommer, melk, yoghurt en thee. 
 
Wilt u uw kind(eren) uiterlijk vrijdag een bord, beker, bestek en een  
bakje meegeven? Voor de jongere kinderen graag voorzien van naam. 
 
Ieder jaar is er de week van het Nationaal Schoolontbijt. In deze week  
ontbijten in Nederland zo’n half miljoen kinderen van de basisschool  
samen gezond en gezellig. Met speciaal lesmateriaal leren ze alles over  
hun ontbijt en merken hoe fijn het is om de dag gezond te starten!  
 
Dit jaar was de aftrap van het Nationaal schoolontbijt bij onze  
collega-school de Wilgetoren in Hilversum.  
 
Via deze link vindt u meer informatie over het Nationaal Schoolontbijt.  
 

 

EU schoolfruit: Yes! Het gaat weer beginnen! 
Van 11 november t/m 16 april krijgen uw kinderen op school gratis drie  
porties groente en fruit per week. De Paulusschool doet namelijk mee  
aan EU-Schoolfruit! In deze periode zijn er lessen over fruit, groente  
en gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs  
om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen  
gezond, maar ook leuk!  
 
Onze drie vaste groenten- en fruitdagen zijn woensdag, donderdag  
en vrijdag. Wij ontvangen de levering van de firma Den Daas. 

PaulusKoerier 
4 november ‘20 

 

 
Agenda 
6 november – schoolontbijt 
11 november – groep 3/4 naar 
                           IT lab 
12 of 13 november – start  
                          muzieklessen 
16 november – school versieren 
                            voor de Sint 
4 december – Sint op school 
7 december – Kerstversieravond  
15 en 16 december – groep 8 
                         adviesgesprekken 
17 december – kerstviering  
18 december – 12 uur uit 
19 december t/m 3 januari –  
                         kerstvakantie 
 

Buurtsportcoach 

Iedere maandag op het schoolplein 
van 14.15-15.00 uur. 
Voor kids van groep 3 t/m 8. 
Aanmelden verplicht via 
0681142123 of 
m.aarts@binkkinderopvang.nl 
 

 
Wilt u voor de ochtendpauze fruit 
en drinken meegeven? In ieder 
geval geen koek, snoep, chocola of 
koek met chocola. Eventueel kan uw 
kind wel een boterham eten.  
 
 

Corona 
Op de website vindt u informatie 
met betrekking tot Corona en op 
welke momenten uw kind wel of 
niet naar school kan. U vindt 
beslisbomen voor kinderen van 0 
jaar t/m groep 8 die per kind apart 
en van boven naar beneden volledig 
afgelopen moet worden.  
 

 
 

 
 
 

https://www.atscholen.nl/berichten/18e-nationaal-schoolontbijt-geopend-op-basisschool-de-wilgetoren-in-hilversum
https://www.schoolontbijt.nl/ouders
mailto:m.aarts@binkkinderopvang.nl
http://www.paulusschoolhilversum.nl/praktijk/Paginas/Documenten-en-formulieren.aspx
http://www.paulusschoolhilversum.nl/praktijk/Paginas/Documenten-en-formulieren.aspx


 
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief 
voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.  
 
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.  
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-
Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. 
 
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders 
géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl. 
 
Tips: 
Zorg dat u fruit en/of (snack)groente in huis hebt voor de dagen waarop er geen EU-Schoolfruit is.  
Geef niet alleen fruit mee maar ook groente. Denk aan komkommer, wortel, tomaatjes of paprika.  
Kies op een drukkere dag voor fruit en groente dat u gemakkelijk mee kunt geven.  
Kies op een minder drukke dag juist voor iets dat uw kind niet zo vaak eet. Kinderen die met meer smaken bekend 
zijn, eten vaak gevarieerder en daardoor gezonder.  
Ook voor oudere kinderen is het belangrijk om dagelijks fruit en groente te eten. Laat oudere kinderen hun eigen 
fruit en groente klaarmaken.  
Laat uw kind ook thuis dagelijks kennismaken met verschillende soorten fruit en groente.  
Leg fruit en groente voor het grijpen en eet er zelf natuurlijk ook van! 
 

Coronamaatreglen 
Vanwege alle hygiënemaatregelen en voorkomen van besmettingen willen we u dringend vragen alleen voorverpakt 
of in hele stuks te trakteren. We begrijpen dat dit een lastige opgave is, maar vragen u om uw medewerking, ook om 
teleurstelling bij de kinderen te voorkomen. Eventueel kan ervoor gekozen worden om voor een klein cadeautje te 
kiezen in plaats van iets te eten. Bij twijfel kunt u met de leerkracht overleggen. Hier treft u tips voor gezonde 
traktaties aan: Gezond trakteren.  
 
Tot nu toe hebben we op de Paulusschool geen problemen gehad met het coronavirus. Als team zijn we scherp op 
het regelmatig handen wassen, ook met de kinderen (het is inmiddels een vanzelfsprekendheid geworden), het 
afstand houden tussen medewerkers en het regelmatig schoonmaken en houden van bijvoorbeeld de werkplekken. 
Meer dan anders hebben we voor 1 of 2 dagen een leerkracht moeten missen vanwege klachten en moesten we 
wachten op de uitslag van de test. Gelukkig steeds met goede afloop. Ook de opvang hebben we tot nu toe kunnen 
regelen middels invallers en door intern ambulante leerkrachten in te zetten voor de groep. 
Komt u binnen bij ons op school, dan stellen wij het op prijs dat u een mondkapje draagt. 
 
Heeft u vragen, wilt u in gesprek met de leerkracht laat het weten en neem contact op.  
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
 
Edith van Meningen 
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http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Schoolfruitbeleid/Gezond-en-lekker-trakteren.htm
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