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Keerkringel nr 3, 20 september 2021 

 
Beste ouders en verzorgers, 

Wat een feest was het! De schoolreisjes zijn enorm geslaagd en iedereen heeft genoten. 

De kinderen van groep 3 t/m 6 vonden het al heel leuk om met zijn allen in de bus op reis te 

gaan. Ze hebben daarna heerlijk gespeeld en patat gegeten. 

De kinderen van groep 7 en 8 bleven een nachtje slapen in Bant. Het zag er erg gezellig uit en er 

was veel te doen. De kinderen sliepen met maximaal 6 personen in een eigen huisje. Er waren 

kano’s, skelters, een springkussen, een tafeltennistafel en een heerlijke speeltuin met een 

grootveld. Ook zij hebben lekker patatjes gegeten en meester Jan heeft ’s ochtends eitjes 

gebakken. Op de tweede dag hebben de kinderen zelf vlotten gebouwd. (een mooie 

fotocollage van 7/8 vindt u op de tweede bladzijde) 

Op 28 september is de eerste ouderbijeenkomst sinds een hele 

lange tijd.  

De leerkrachten vertellen u wat uw kind zal gaan leren dit jaar en 

wat de belangrijkste doelen zijn. Zo kunt u er thuis naar vragen en 

er samen over praten. U ontvangt een week ervoor een uitnodig 

van u kind. U komt toch ook? 

 

Agenda september: 

 

28 september ouderbijeenkomst 1  

 

 

Informatie van de gemeente NOP Cool 2B fit 

Vanaf oktober 2021 zal het COOL 2B Fit programma in de gemeente 

Noordoostpolder gestart worden.  

Cool 2B Fit is een programma dat zich richt op leefstijlverandering voor kinderen 

met overgewicht in de leeftijd van 8-13 jaar samen met hun ouders / verzorgers.  

 

Het Cool 2B Fit programma 

Het programma voor kinderen met overgewicht is gericht op herstel van het 

evenwicht tussen eten en bewegen, waarbij levensstijlverandering en 

ouderparticipatie centraal staat. Het richt zich op schoolgaande kinderen in de 

leeftijd tussen acht en dertien jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de 

individuele behoeften van het kind. Het programma heeft vier pijlers: 

- ouderparticipatie 

- beweging 

- voeding en voedingsgewoonten 

- gedragsverandering 

 

Vanuit de verschillende disciplines worden zowel ouder als kind op een positieve 

manier begeleid in het traject. Het programma wordt grotendeels door de 

zorgverzekeraar vergoed. Daarnaast wordt er anderhalf jaar een eigen bijdrage 

van € 7,50 per maand gevraagd. 

Mededelingen: 

 

• Er staan nog wat rekeningen open voor de 

schoolreizen. Wilt u de meedoen bonnen, de 

bankoverschrijving of het contant geld uiterlijk voor 

30 september in orde maken? 

• Op 6 oktober is er een kascontrole van de 

Activiteiten commissie. Zij controleren of het geld 

van de ouders (ouderbijdrage en schoolreisje) goed 

zijn besteed. Twee ouders en één leerkracht nemen 

deze taak op zich. De Penningmeester Egbert de 

Vos zorgt dat de administratie op orde is. 

 

Nieuwe leerling 

 

Een warm welkom voor  

Waël Oukrichen hij is 12 september, 4 

jaar geworden en is begonnen in 

groep 1-2. 
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