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Agenda 
ma 4 t/m do 14 november voortgangsgesprekken 
ma 4 november 10 jaar BSL: Circus Kristal voor groepen 1-2  
di 5 november  10 jaar BSL: Circus Kristal voor groepen 3-4 
di 5 november techniekdriedaagse groepen 7 en 8 
wo 6 november landelijke onderwijsstaking, de school is gesloten 
do 7 november Nationaal Schoolontbijt groepen 7-8 
do 7 november 10 jaar BSL: Circus Kristal voor groepen 5-6 
do 7 november groep 7A ontbijt op het gemeentehuis (op de fiets!) 
vr 8 november Nationaal Schoolontbijt groepen 1 t/m 6 
vr 8 november 10 jaar BSL: Circus Kristal voor groepen 7-8 
vr 15 november studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
 
 

Wij kunnen uw hulp gebruiken tijdens ons lustrumfeest 
Wij brengen het lustrumfeest ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan 
van de Brede School Legmeer graag nog een keer onder uw 
aandacht. 
 
Op dit moment hebben wij nog niet voldoende inschrijvingen van 
hulpouders. Wilt u ons helpen, dan kan dat door tot en met morgen 
31 oktober uw naam in te vullen op de lijsten in de gangen boven en 
beneden. Hulpouders kunnen zich op de dag zelf melden om 8.30 uur 
in de kantine van de Brede School Legmeer. 
 
De week van maandag 4 november tot en met vrijdag 8 november staat in het teken van deze 
mijlpaal. ‘Circus Kristal’ zal de actieve feestelijkheden verzorgen in ons gebouw.  
 

 Maandag 4 november komen er 1100 gebakjes binnen voor alle leerlingen van de 
Brede School Legmeer! 

 In de week van het lustrum is er geen gym.  

 Op de dag dat uw kind meedoet aan het circus is het nodig dat er een 10-uurtje én een 
lunch in de tas zit. Er zal die dag op school worden geluncht in de klas met de 
leerkracht.  
Voor de duidelijkheid vermelden wij dat hulpouders met meer dan één kind op school, 
hun kind dat deze dag geen lustrumfeest viert, in de eigen groep mag laten overblijven. 

 Het programma duurt tot 14.00 uur. Daarna komen de leerlingen weer naar de klas om 
het laatste uur rustig af te kunnen sluiten. Wij houden deze week de reguliere eindtijd 
van 15.00 uur aan.  
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Het schema van het circus ziet er als volgt uit: 
Maandag 4 november groepen 1-2 
Dinsdag 5 november groepen 3-4 
Donderdag 7 november groepen 5-6 
Vrijdag 8 november groepen 7-8 
 
Op de dag dat de groep van uw kind aan de beurt is, kunt u een kijkje komen nemen bij de 
voorstelling. Deze voorstelling vindt iedere dag plaats in de gymzaal van 13.30 tot 14.00 uur.  
 

EU Schoolfruit in de groepen 4 t/m 8 
Van 11 november t/m 17 april krijgen de groepen 
4 tot en met 8 op De Kwikstaart drie porties 
groente en fruit per week. En dat helemaal gratis 
dankzij financiering van de Europese Unie.Op 
maandag zal het fruit geleverd worden en de 
dagen dat de kinderen het krijgen aangeboden 
in de klas zijn dinsdag, woensdag en 
donderdag. Een stuk groente of fruit vervangt in 
principe het 10-uurtje van thuis, maar het advies 
is om wel iets houdbaars in de tas te doen als 
reserve.  
 
Met het EU-Schoolfruitprogramma leren 
kinderen spelenderwijs om verschillende soorten 
fruit en groente te eten. Dat is niet alleen 
gezond, maar ook leuk! Wilt u elke week weten 
welk fruit of groente uw kind ontvangt? Schrijft u 
dan in voor de nieuwsbrief voor ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.  
Onze leverancier is: Gebroeders Van Aarle. 
 
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en 
fruit per dag te halen. Het 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. 
 

Zit mijn kind niet te lang achter de tablet? (ingezonden bericht) 
Zijn de games die mijn zoon speelt wel geschikt? En leidt de smartphone mijn dochter niet te 
veel af tijdens het huiswerk maken? Heeft u zich dit als ouder ook wel eens afgevraagd? 
Tijdens de Week van de Mediawijsheid proberen we samen met u te zoeken naar 
antwoorden. Meer informatie vindt u in onze nieuwsbrief. Natuurlijk besteden we ook weer 
aandacht aan de nieuwste boeken en leesbevordering. Klik op de link om een kijkje te nemen. 
https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html 
Bibliotheek Amstelland 
 

De techniekdriedaagse komt er weer aan 
Op dinsdag 5 november a.s. gaan de groepen 7 en 8 naar de 
techniekdriedaagse in Mijdrecht. De ervaring leert dat het voor de 
kinderen een heel leuk en interessante ochtend zal worden, waar 
ze vooral zelf de handen uit de mouwen gaan steken. Denk daarbij 
aan het programmeren van een robot, een muurtje metselen, 
stoepjes leggen of vogelhuisjes bouwen. 
 
De groepen vertrekken met auto’s rond 10.00 uur richting Mijdrecht en rond 12.30 uur zijn ze 
weer terug. De leerlingen eten met de leerkracht op school. Vergeet u niet een lunchpakketje 
mee te geven?  
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