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November 2017 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Via deze nieuwsbrief informeren wij u weer 
over de ontwikkelingen op onze school.  
Mocht u n.a.v. deze nieuwsbrief vragen of 
opmerkingen hebben dan horen we dat graag 
van u. 

 

OUDERRAAD – BAG2SCHOOL 
Veel mensen hebben meegedaan aan de actie. 

Er is deze keer 975 kilo opgehaald. 

Dank voor uw bijdrage. 

KOFFIEMOMENT 

Een tiental ouders heeft op  woensdag 1 
november met elkaar koffiegedronken.  We 
hebben deze momenten ingesteld om ouders 
de gelegenheid te geven met elkaar in gesprek 
te gaan onder het genot van koffie of thee en 
een lekker koekje. 

De komende koffiemomenten variëren in de 
dagen van de week. De eerst komende is op 
vrijdag 1 december. De daarop volgende is op 
maandag 8 januari. 

TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) 

O2A5 is overgestapt naar een ander 
boekhoudkantoor. De 
debiteurenadministratie is nog niet helemaal 
geregeld.  

Dit betekent dat de overblijffacturen van 
september en oktober nog niet konden 
worden verstuurd. De verwachting is dat er 
snel weer gefactureerd kan worden. 
 

EU SCHOOLFRUIT 

 
 
Wat is EU-Schoolfruit? 

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit 
en groente te eten. Deelnemende scholen 
ontvangen 20 weken gratis 3 soorten fruit per 
week voor alle leerlingen. Voor onze school is 
dat elke week op woensdag, donderdag en 
vrijdag. 

Voordelen EU-Schoolfruit 

 Het is gezond. Kinderen hebben elke dag 
minimaal twee keer fruit en 150 gram 
groente nodig. Om dat te halen kunnen ze 
de eetmomenten op school niet missen. 

 Een gezonde school presteert beter. 
Leerlingen die gezond eten: zitten 
lekkerder in hun vel, krijgen minder snel 
griep, voelen zich fitter en leren 
makkelijker. 

 Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, 
doet eten. Kinderen durven door EU-
Schoolfruit meer soorten fruit en groente 
te proeven. Ook thuis. 

 Het is leerzaam. Kinderen leren over de 
herkomst en gezondheidsvoordelen van 
fruit en groente. 

In de bijlage zit de Schoolfruit ouderbrochure. 
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JEUGDCULTUURFONDS 
 

 

 

 

Kunstlessen voor uw kind onbetaalbaar? Doe 
een beroep op het Jeugdcultuurfonds! 

Zingt of danst uw kind de hele dag? Of heeft 
uw kind talent voor toneel? Maar kunt u de 
lessen niet betalen? Doe een beroep op het 
Jeugdcultuurfonds! 

Alle kinderen moeten zich in hun vrije tijd op 
kunstzinnig vlak kunnen ontwikkelen. Soms 
kan dit niet, omdat de ouders er het geld niet 
voor hebben. Dansen, musiceren, 
toneelspelen, schrijven of schilderen is voor 
deze kinderen dan nauwelijks weggelegd. Het 
Jeugdcultuurfonds neemt deze financiële 
drempel weg, zodat uw kind alsnog de 
gewenste kunstlessen kan volgen. 
 
OBS Meester Vos is intermediair van het 
Jeugdcultuurfonds en kan voor u een aanvraag 
indienen. U kunt uw kind hiervoor aanmelden. 
Zo stimuleren we samen hun creativiteit, 
talent, sociale vaardigheden en hun (nieuwe) 
kijk op de wereld! 

Kijk voor meer informatie op: 
www.jeugdcultuurfonds.nl. 
En volg het Jeugdcultuurfonds op Facebook en 
Twitter.  

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

donderdag 16 november 
– MR-vergadering om 20.00 uur op De 

Wiekslag in Vianen 
week 46 t/m week 16 

– EU Schoolfruit: elke woensdag, 
donderdag en vrijdag.  

week 47  
– Voortgangsgesprekken. De inschrijving 

is gestart op maandag 13 november 
en sluit op vrijdag 17 november 

vrijdag 1 december 
– Koffiemoment – 8.30 – 9.15 uur 

dinsdag 5 december 
– Sinterklaas 

donderdag 21 december 
– Kerstdiner (informatie volgt) 

maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 
– Kerstvakantie 

maandag 8 januari 
– Koffiemoment – 8.30 – 9.15 uur 

 
 
Met vriendelijke groet,  
Team OBS Meester Vos 
 
 
 

 

http://www.jeugdcultuurfonds.nl/
https://www.facebook.com/stichtingjeugdcultuurfondsutrecht
https://twitter.com/jcfutrecht

