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OBS GESWOREN HOEK
Belangrijke data:







Donderdag 24 november: Rapport 1
Vrijdag 25 november: groep 1-2 vrij
Dinsdag 29 november en donderdag 1 december: rapportgesprekken
Woensdag 30 november: afscheid juf Wil
Vrijdag 2 december: Sinterklaasviering (deze is verplaatst!)
Vrijdag 9 december: groep 1-2 vrij

Sinterklaasviering

Schoolfruit

De Sint komt alweer bijna aan in het
land.
De Sinterklaasviering op school is
verzet en zal zijn op vrijdag 2
december.
Maandag 5 december is een gewone
schooldag.

Er is weer schoolfruit!
De kinderen krijgen de komende
maanden op drie vaste dagen in de
week fruit op school.

Gezonde broodtrommel
Op school willen we de kinderen stimuleren om
gezond te eten. We zien dan ook graag
broodtrommels die gevuld zijn met een gezonde
broodmaaltijd.
Helaas zien we weer steeds vaker dat kinderen
koek of snoep mee krijgen bij het brood. Uw kind
mag dit van ons niet opeten en zal het mee terug
naar huis moeten nemen.

Het fruit wordt ’s middags in de klas
opgegeten.
De kinderen moeten dus nog steeds
fruit mee naar school nemen voor in
de kleine pauze.
We sturen u vandaag ook een
brochure met tips voor thuis.

Verjaardagen:





Jaleesha (1-2b)
Kaan (3)
Anouar (5-6)
Bregje (5-6)

Hartelijk gefeliciteerd!

z.o.z.
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Natuur in de wijk
Natuur in de wijk is een project dat in de Reeshof gaat spelen. Het doel is: meer natuur in
bebouwd gebied. Door: bepaalde vogelsoorten (-en diersoorten) in de wijk te behouden, de
natuur te verbeteren en hierdoor de woon- en leefomgeving samen met bewoners van de
wijk mooier, gezonder en levendiger te maken.
Wat zijn die maatregelen?
Er voor zorgen dat een aantal vogelsoorten (huismus, gierzwaluw en vleermuizen) kunnen
schuilen en nestelen. Hiervoor worden nestkasten ter beschikking gesteld. Maar ook
plantensoorten (besdragende struiken, hagen, gevelgroen). Dit alles is gratis.
Naast buurttuinen, musea, speeltuinen, wijkgebouwen, woningbouwstichtingen en scholen
kunt u zich ook als particulier aanmelden.

Vindt u het belangrijk hier een steentje aan mee te dragen? En wilt u
broed- en verblijfplaatsen rondom uw huis creëren?
Op https://www.facebook.com/natuurindewijk/ en http://www.natuurindewijk.nl/ vindt
u meer informatie.
Ziet u kansen voor meer groen en levendigheid in uw wijk of hebt u contactpersonen voor
wie dit interessant is? Laat het ons weten! “
Met vriendelijke groet,
Geert Vink

Natuur in de Wijk
T 06-27119742
M info@natuurindewijk.nl
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