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Schoolfruit 

Van 13 november t/m 20 april krijgen uw kinderen op school gratis drie stuks groente en fruit per 
week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook 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!  
Deze groente- en fruitdagen worden maandag, dinsdag en donderdag. Uiteraard vragen wij u nog 
steeds om op woensdag en vrijdag zelf groente en/of fruit mee te geven aan uw kind. 
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  
 

 

                                 

 

Gezonde school / IJsbaan 

Op vrijdag 9 november hebben wij de hele dag de beschikking over een kunststof ijsbaan op ons 
schoolplein van 10 bij 10 meter! Alle klassen komen die dag aan de beurt om te schaatsen. En na 
schooltijd kan er ook nog geschaatst worden. 
Er zijn schaatsen aanwezig die de kinderen kunnen gebruiken. Het aantal dubbele ijzers voor de 
jongsten is echter beperkt. Dus mocht u die thuis hebben liggen, dan zou het fijn zijn als we daar 
gebruik van kunnen maken. 
Eigen schaatsen meenemen mag natuurlijk ook. Alleen mag er in verband met de veiligheid niet met 
noren op de baan geschaatst worden. 
Het dragen van handschoenen is verplicht! Deze moeten de kinderen zelf meenemen. 
We hopen een geslaagde dag met veel schaatsplezier! 
 
De KW-school heeft het vignet Gezonde School voor het thema ‘Sport en bewegen’. De KW-school 
wil een actieve leefstijl stimuleren. Dit doen we onder andere door de inzet van een vakleerkracht 
voor gym. Daarnaast werken we met derden samen om kinderen een gevarieerd aanbod van sporten 
aan te bieden zowel tijdens als na schooltijd. 
 
 

 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief


 

 

Cruijfffoundation 
Het begon allemaal 20 jaar geleden met het inzicht van Johan Cruyff om sport en kinderen met elkaar 
te verbinden. De KW-school heeft een Schoolplein 14 van de Cruyff Foundation. Omdat de Johan 
Cruyff Foundation 20 jaar bestaat hebben we van de Foundation een bord ontvangen met informatie 
over Johan Cruyff. Het bord hangt op de buitengevel van de KW-school naast het Schoolplein 14 
bord. 
 

Hulp bij schoolapp (herhaald bericht) 

Een aantal ouders ondervindt problemen bij het gebruik van de schoolapp. De MR maakte ons hier 
nog eens  op attent, waarvoor dank. 
Wij willen klachten graag snel oplossen. Ook willen we graag weten of meerdere ouders tegen 
hetzelfde probleem aanlopen. 

 
U kunt daarom vanaf nu een email sturen naar:  ict.wilhelmina@onderwijsprimair.nl  Vermeld dan 
alstublieft ook de voornaam van uw kind(eren) en de groep. 
  
De laatste tijd waren er enkele ouders die hun wachtwoord niet meer wisten om in te loggen voor 
het Klassenboek. Meestal is er dan de optie een nieuw wachtwoord aan te vragen via “wachtwoord 
vergeten?” 
Bij de volgende update komt die mogelijkheid ook beschikbaar in het inlogscherm van de app. Tot 
dan graag even een mail naar bovengenoemd email-adres. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Voor in de agenda 
5 t/m 9 november Deze week contactmomenten 

7 november  Luizencontrole 

9 november IJsbaan op het KW-plein 

13 november MR vergadering 

14 november Leerlingenraad 

5 december Sinterklaasfeest 

21 december t/m 7 januari 2019 Kerstvakantie 

maandag 7 januari 2019 Studiedag team / de kinderen hebben deze dag vrij 
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