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Na de herfstvakantie start juf Anne van Strien als 

invalleerkracht in groep 3A en 7B. Juf Frederiek 

werkte tot de herfstvakantie tijdelijk extra op 

maandag en dinsdag in groep 3A en juf Miranda 

deed ditzelfde op vrijdag om de week in groep 7B. 

Zodoende vingen zij ons personeelstekort op. We 

zijn ontzettend blij dat zij dit wilde doen. 

Juf Astrid zal na de herfstvakantie halve dagen 

gaan werken. Vanwege klachten tijdens haar 

zwangerschap moet zij het rustiger aan gaan 

doen. We hopen dat zij op deze manier toch nog 

een tijdje zal kunnen blijven werken.

Juf Savannah werkt momenteel een dag en 

twee ochtenden in groep 1/2A. In overleg wordt 

bekeken hoe wij toe kunnen werken naar volledige 

inzetbaarheid. Op donderdag- en vrijdagmiddag 

begeleidt juf Sanne dan de groep.

Meester Guido is drie ochtenden op school voor 

ondersteunende taken. Hij zal na de herfstvakantie 

gaan toewerken naar het uitvoeren van meer 

lesgevende taken. Juf Marieke 

werkt drie ochtenden waarvan 

één voor de groep. Wij wensen 

alle zieken het beste toe.

PERSONEEL



Op donderdag 10 november doen 

wij weer mee aan het Nationaal 

schoolontbijt. Goed ontbijten 

is een onderdeel van gezonde 

voeding. Dat vinden wij als 

sCoolsport school erg belangrijk. 

De kinderen krijgen bij de start een 

ontbijt op school. Hiervoor moeten de kinderen 

van de groepen 3 t/m 8 op woensdag 9 november 

zelf bord en bestek meenemen. Voor kinderen 

met een dieet kunt u contact opnemen met juf 

Eveline (groep 3A). Voor meer 

informatie en leuke tips kunt u 

kijken op www.schoolontbijt.

nl. Verderop in dit infobulletin 

kunt u meer informatie lezen 

over het schoolontbijt.

NATIONAAL 
SCHOOLONTBIJT

http://www.schoolontbijt.nl
http://www.schoolontbijt.nl


Ieder schooljaar heeft de school toestemming 

nodig om beeldmateriaal te delen. Via Parro kunt 

u kenbaar maken welke toestemming u wel of 

niet geeft. Als u dit al eerder gedaan heeft, hoeft u 

niets te doen, mits u een aanpassing wilt maken. 

Wij vragen u uw voorkeuren door te geven via 

Parro voor 1 november a.s. 

U kunt dit doen via de volgende stappen:

- Ga naar het vierde tabblad ‘instellingen’ (de drie 

puntjes rechtsonder)

- Tik op ‘privacy voorkeuren’

- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de 

stipjes op het potloodje achter het kind.

Parro neemt de voorkeuren over zoals de school 

die in ParnasSys heeft ingesteld. Als bonus wordt

dit voor de school automatisch geadministreerd 

in ParnasSys, ons leerlingenadministratiesysteem,

zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Heeft u op 1 november geen voorkeuren 

doorgegeven, dan gaan wij ervan uit 

dat u toestemming

geeft.

PRIVACY 
TOESTEMMING



Van 4 t/m 11 november doen de groepen 7 en 8 

mee aan de week van de mediawijsheid. Dit jaar 

heeft de week als thema ‘Like en Cancel’, en gaat 

over het stimuleren van sociaal gedrag online.

In de groepen 7 en 8 wordt dagelijks het spel 

Mediamasters gespeeld. MediaMasters is een 

spannende game over de kansen en gevaren 

van (digitale) media. Door het spelen van de 

game bouwen onze leerlingen basiskennis 

op over mediawijsheid terwijl spelenderwijs 

ook taalvaardigheid en waar relevant basale 

rekenvaardigheden aan de orde komen. Hoe ga 

je mediawijs om met Whatsapp, online pesten, 

cybercriminaliteit en gamen?

De kinderen kunnen ook thuis MediaMaster 

spelletjes spelen en zo punten (bits) verdienen. 

De link en inlogcode is door de leerkracht met de 

kinderen gedeeld.

Op donderdag 10 november 2022 organiseert 

Family Factory om 20:00 uur een online webinar 

over mediaopvoeding, speciaal voor ouders of 

verzorgers wiens kinderen op school meedoen 

aan MediaMasters. Het webinar wordt gegeven 

door Ingeborg Dijkstra. Aan de hand van thema’s 

waar de kinderen in MediaMasters mee te 

maken krijgen, neemt ze u als opvoeder op een 

laagdrempelige wijze mee. Hoe gaat u als ouder 

aan de slag met mediaopvoeding? Hoe weet u 

welke media geschikt zijn voor uw kind en hoe 

komt u met elkaar tot goede afspraken? En dan 

TikTok: wat is dat nou precies? Bij deze vragen 

en meer wordt stilgestaan tijdens het webinar. 

Aanmelden voor deze webinar kan via deze link.

Week van 
DE MEDIAWIJSHEID

https://stichting-the-family-factory.webinargeek.com/wijs-met-media-week-van-de-mediawijsheid-media-masters


Op donderdag 24 november organiseren wij een 

ouderavond rondom de thema’s Lezen en woor-

denschat, Muziek en Sport & bewegen. Dit is een 

avond die u niet mag missen om goed op de hoog-

te te blijven van de ontwikkelingen op school. We 

starten gezamenlijk in de Grote zaal om 19.15 

uur(inloop vanaf 19.00 uur), waarna u in een uur 

tijd twee workshops kunt kiezen. De workshops 

zijn gericht op alle groepen, waarbij er ook een 

speciale workshop voor kleuters 

is. Het wordt een avond waarbij 

u interactief wordt meegenomen 

en zelf kunt ervaren wat kinderen 

doen. In de volgende nieuwsbrief 

kunt u zich hiervoor inschrijven. 

Wilt u donderdag 24 november 

tussen 19:00 - 21:00 uur hiervoor 

vrijhouden?

OUDERAVOND



Door het toenemende aantal besmettingen zijn 

we inmiddels landelijk in fase 2 beland. Dit bete-

kent dat wij extra alert zijn op besmettingen en er 

voor kwetsbaren afspraken kunnen worden ge-

maakt. Het blijft belangrijk bij klachten een zelftest 

te doen en indien deze positief is, dit direct bij ons 

te melden. Zo kunnen we samen zo lang moge-

lijk voorkomen, dat door ziekte/besmettingen kin-

deren en teamleden thuis komen te zitten. Wilt u 

zelftesten ontvangen via uw kind, dan kunt u dit 

bij de leerkracht aangeven of doorgeven aan de 

administratie (cypressenhof@onzewijs.nl). 

Hieronder vindt u het advies van de GGD:

CORONA

Wat te doen bij klachten die 
kunnen wijzen op corona?
Heeft een leerling klachten die passen bij het coronavirus, 
zoals koorts, hoesten, keelpijn, benauwdheid en neusver-
koudheid? Dan doen zij het volgende:

- De leerling blijft thuis;

- De leerling doet een corona zelftest. Deze is gratis via 
school beschikbaar!

- Bij een negatieve coronatestuitslag mag de leerling naar 
school;

- Is de uitslag van de coronazelftest positief? Dan blijft de 
leerling thuis in isolatie. Zijn er na 5 dagen gedurende 
24 uur geen klachten meer? Dan mag zij/hij weer naar 
buiten. Nog klachten? Dan wordt de duur van de isolatie 
iedere dag met klachten met 24 uur verlengd - tot een 
maximum van 10 dagen;

- De ouders van de leerling informeren de mensen met wie 
er contact is geweest. Kijk hier hoe;

- De ouders van de leerling lezen de leefregels in de 
informatiebrieven van het RIVM

mailto:cypressenhof@onzewijs.nl
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vhlkltk-ihzlhkkc-i/
https://nieuwsbrief.nedbase.nl/t/j-l-vhlkltk-ihzlhkkc-d/


Een aantal ouders heeft al gereageerd op onze 

oproep voor ouderhulp. Graag brengen wij het 

nogmaals onder uw aandacht. De lijst ouderhulp 

is nog in te vullen t/m 30 oktober.

Op school hebben we bij een aantal activiteiten 

hulp van ouders nodig. In de meeste gevallen 

ontvangt u een Parro-berichtje via de leerkracht als 

het gaat om eenmalige hulp. Er zijn ook activiteiten 

die met regelmaat terugkomen, waarbij ouderhulp 

onmisbaar is.

In het bijgevoegde korte filmpje ouderhulp vragen 

onze kinderen uw aandacht hiervoor. In deze brief 

kunt u terugvinden welke hulp we precies kunnen 

gebruiken. In de lijst ouderhulp kunt u online 

aangeven waarbij u kunt helpen. In overleg wordt 

dan het hulpmoment met u afgestemd.

OUDERHULP

https://drive.google.com/file/d/17cDLoywq6Qp1fzFPGBJPdbno-yqBirLf/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ot0wUiJYPq8gZPuStyjjhem2od8VzW8JDSj4q8v1UO8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1uR4WhKrJ7CcYICgeieBmXUQ9uPH3NCQql-2QUlPO5MY/edit?usp=sharing_eil_se_dm&ts=633aa50c


Vandaag sloten we de 

kinderboekenweek af met een 

ontzettend leuke Vossenjacht 

voor alle groepen. Er waren 

wel 10 vossen te zoeken en ze 

zagen er allemaal fantastisch 

uit. Iedereen genoot er enorm van. Alle 

ouders, bedankt voor jullie 

hulp. 

Tijdens de kinderboekenweek 

hebben veel ouders, opa’s en 

oma’s voorgelezen en hebben 

ook de oudste maatjesgroepen voorgelezen 

aan de jongsten. Lezen is TOP en daarom staat 

leesplezier bij ons op school voorop!Er was wat 

onduidelijkheid over het inleveren van bonnetjes 

van boeken die in de Kinderboekenweek bij De 

Drukkerij zijn gekocht. Deze bonnetjes kunnen nog 

ingeleverd worden t/m vrijdag 7 november. Door 

het inleveren van deze bonnetjes krijgen wij een 

percentage van de opbrengst en kunnen wij dit 

bedrag besteden voor nieuwe boeken. Let op: de 

boeken moeten wel gekocht zijn in de periode 5 

t/m 16 oktober 2022.



De kinderzwerfboekkasten in de entrees 

zijn  nu twee weken in gebruik. We zien 

dat er al boeken worden uitgekozen en 

ook boeken worden ingeleverd. We zetten de 

spelregels nogmaals op een rij:

1. Er zijn twee kasten. De Kinderzwerfboekkast 

in de entree bij de hoofdingang is bestemd 

voor kinderen uit groep 1 t/m 4. De kast in de 

bovenbouwhal is bestemd voor kinderen van 

groep 5 t/m 8.

2. Je mag per keer één boek kiezen en meenemen 

naar huis.

3. Als je het boek hebt gelezen, mag je het 

terugzetten in het Kinderzwerfboekstation of 

inleveren bij een ander Kinderzwerfboekstation.

4. In elk boek staat een code, waarmee je de 

zwerftocht van het boek kan volgen.

5. Je mag ook boeken inleveren voor het 

zwerfboekstation. Als het boek is gestickerd met 

een zwerfboeksticker mag je het zelf terugzetten 

in de kast. Is het boek niet gestickerd, dan kun 

je het boek inleveren bij de administratie(juf 

Ellen). Wij kijken dan of het boek geschikt is 

voor de Kinderzwerfboekenkast en is dit het 

geval dan wordt het gestickerd en gecodeerd 

en door ons in de boekenkast gezet. Kapotte 

boeken worden niet ingenomen. Het boek 

moet nl. aantrekkelijk zijn voor kinderen om 

te lezen.



Voor de batterijeninzameling doen wij mee met 

een Batterijenbattle van STIBAT. Wie verzamelt 

er in de periode tot 25 november de meeste 

batterijen. Naast de opbrengst (€ 0,25 per kilo) is 

voor de winnaars een spetterende show van Victor 

Mids te winnen of een compleet verzorgde Mad 

Science techniekdag. We hopen dat iedereen extra 

zijn best doet om veel batterijen te verzamelen. 

In afwachting van de te leveren bakken voor de 

milieustraat, kunt 

u de lege batterijen 

in de ton van Stibat 

gooien.

BATTERIJEN
BATTLE



Van 31 oktober t/m 3 november worden 

er portret- en groepsfoto’s gemaakt op 

school. Op maandag 31 oktober zijn de 

groepen 1 en 2 aan de beurt. Dinsdag 1 november 

volgen de groepen 3 en 4. Op woensdag 2 

november worden foto’s gemaakt van de groepen 

5 en 6. Op donderdag 3 november komen de 

groepen 7 en 8 en de kinderen die nog niet op de 

foto zijn geweest aan de beurt. 

De globale planning hiervan is als volgt:

De kinderen waarvan de broertjes en zusjes 

allemaal op school zitten, worden onder schooltijd 

gefotografeerd. We starten hierbij op maandag 31 

oktober met de oudste kinderen in groep 8, die 

met hun broertjes /zusjes op de foto mogen. We 

gaan dan zo door tot de lagere groepen.

Wij regelen dit op school zelf, maar kunnen 

afhankelijk van de tijd die nodig is voor de 

groepsfoto’s en individuele foto’s geen precieze 

planning hiervan maken. Wij adviseren u daarom 

de kinderen die voor de gezinsfoto worden 

opgegeven op de fotodagen aan te 

kleden voor deze foto.

Voor de gezinsfoto met een broertje/

zusje dat niet op onze school zit wordt  

de planning door juf Ellen gemaakt. Zij heeft de 

betreffende ouders hierover geïnformeerd. 

Wilt u zorgen op de afgesproken tijd aanwezig te 

zijn. De foto’s worden gemaakt in de speelzaal 

bij de kleuteringang. Over de wijze van bestellen 

krijgt u gedetailleerde informatie via de fotograaf. 

SCHOOL
FOTOGRAAF



Op woensdag 2 november start de naschoolse 

typecursus van de Typetuin. De lessen worden 

gegeven in een halve Grote zaal van Het Palet om 

14.30-15.30 uur. De kinderen die voor de cursus 

zijn aangemeld, hebben bericht gekregen van 

de organisatie. Als er nog kinderen zijn die mee 

willen doen met de typecursus, dan kunt u contact 

opnemen met de Typetuin via www.typetuin.nl. 

TYPECURSUS 
TYPETUIN

http://www.typetuin.nl


NASCHOOLS 
SPORT EN SPEL AANBOD  

CYPRESSENHOF

Ook in de komende weken zijn er weer tal van 

verschillende naschoolse activiteiten. 

Na Radenhove, Poortershove en Keurhove te 

hebben opgeruimd gaan we dinsdag 1 november 

het afval opruimen in Reyershove. De troepgroep 

is voor leerlingen van groep 3 t/m 8. We starten 

om 14.30 uur en zijn rond 15.30 uur terug op het 

schoolplein. 

Dinsdag 8 november gaan we weer vluchten en 

zoeken tijdens het altijd leuke “Jachtseizoen”. Deze 

activiteit begint om 14.30 uur en we verzamelen 

bij de tafeltennistafel op het plein. 

Woensdag 2 en 9 november zijn er weer 

voetbaluurtjes voor leerlingen uit de groepen 3 

t/m 8. Het voetbaluurtje is in de grote gymzaal 

en begint om 14.30 uur. Voor het voetbaluurtje 

hoef je niet meer in te schrijven. Je kunt gewoon 

langskomen als je zin hebt. 

Donderdag 3 november is er een Blind trefbal 

activiteit voor de leerlingen van groep 5 tot en met 

8. Donderdag 10 november  gaan de leerlingen 

van groep 3 tot en met 8 de strijd met elkaar aan 

tijdens een Super Mario Trefbal

Deze activiteiten starten om 14.30 uur en duren 

tot 15.30 uur. 

Aanmelden kan via de onderstaande links, indien 

dit niet lukt kunt u de aanmelding mailen naar 

m.vanvooren@onzewijs.nl. Let op VOL = VOL.

Bij heel slecht weer gaan de activiteiten buiten 

niet door. 

Troepgroep
Dinsdag 1 november
Groep 5 t/m 8 
(14.30-15.30 uur)
Inschrijven

Voetbaluurtje
Woensdag 2 en 9 
november
Groep 3 t/m 8 
(14.30-15.30 uur)
Inschrijven niet nodig

Blindtrefbal 
Donderdag 3 
november
Groep 5 t/m 8 
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

Jachtseizoen 
Dinsdag 8 november
Groep 5 t/m 8 
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

Super Mario Trefbal
Donderdag 10 
november
Groep 3 t/m 8 
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

mailto:m.vanvooren@onzewijs.nl
https://docs.google.com/document/d/1aUA3pyqsfNUUrvfddV6MkFnXekmQEqg1WEkQeRcHZGk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SUZiqIjzV_Ny07uuonXVv16OE51baSog6azy-npLS0U/edit?usp=sharingBkhc6NabdpPtLMx4Bk3C5_AwQ_1LqxmR_apJyCE_OM/edit?usp=sharingsp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gD51zlSlnBxlb2N0AT_qmTZ0qkI9xwxVrLAtG91GVxY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oJTxxEkDj78uJhftX_r9msAdohYcgK0_0tyYAOpSS9A/edit?usp=sharing


VAKANTIE 
ACTIVITEITEN

Op donderdag 27 oktober zullen er verschillende 

activiteiten worden georganiseerd.

We starten om 9.00 uur met ‘10 tellen in de Rimboe’. 

Deze activiteit is voor leerlingen van groep 3 t/m 8 

en duurt tot 10.00 uur.

Vanaf 10.15 uur starten er verschillende ronden 

‘Nerf toernooi’. Neem zelf je eigen NERF speelgoed 

mee. Meester Martin zorgt voor de pijltjes en de 

veiligheidsbrillen. 

Elke ronde duurt 30 minuten. En ook deze activiteit 

is voor leerlingen van groep 3 t/m 8.

‘s Middags gaan we mountainbiken. We starten om 

13.00 uur op het schoolplein en afhankelijk van de 

groep zullen we een geschikte route zoeken. Deze 

activiteit duurt tot 15.00 uur en is voor leerlingen 

van groep 6 t/m 8. Leerlingen moeten zelf een 

mountainbike en een helm hebben!!!!

10 tellen in de 
rimboe
groep 3 t/m 8 
(09.00 - 10.00 uur)
Inschrijven

Nerf toernooi
Groep 3 t/m 8 
(10.15 - 12.15 uur)
Inschrijven

Mountainbiken 
Groep 6 t/m 8 
(13.00 - 15.00 uur)
Inschrijven

https://docs.google.com/document/d/1Vu5-Vf_yrB60qRYsGp4__ZfSWZaA5HmmE0tePfvFFA8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EsZvL2bzi2vuMQ-hPaTSTIT38kuA5Sjp5wfkgpkpyoc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qe3piCh5pKKtNLERwNukFJ5f0laZKebUpK4LFg-kIcE/edit?usp=sharing


NASCHOOLS AANBOD 
BREDE SCHOLEN MIDDELBURG

Op www.bredescholenmiddelburg.nl  kunt u 

uw kind inschrijven voor Kookkoters of Handige 

handjes. Deze activiteiten worden verzorgd 

in Het Palet. Daarnaast is er elke maand een 

sportkennismakingsaanbod. In november is 

dit rugby bij RSV Oemoemenoe, Kidsdance en 

Streetdance bij Dansschool Danzette en een 

spelletjesochtend bij KV Ondo, waarvoor u de 

flyer bij het sportbord in de bovenbouwhal 

kunt meenemen. Wilt u uw kind opgeven voor 

activiteiten, kijk dan op 

de website. Ook is er 

een vakantieaanbod 

(zie hiervoor de flyer 

verderop in deze 

nieuwsbrief).

http://www.bredescholenmiddelburg.nl


HERFST
VAKANTIE

Van 24-28 oktober is het herfstvakantie. Wij 

wensen iedereen een hele fijne, ontspannen 

herfstvakantie toe.



AGENDA

24-28 oktober
Herfstvakantie

31 oktober-3 november
Schoolfotograaf

7 - 11 november
Voorlopig adviesgesprekken groep 8

donderdag 10 november
Nationaal schoolontbijt

dinsdag 22 november 
Studiedag, kinderen vrij

woensdag 23 november
Voorleeswedstrijd

donderdag 24 november
Ouderavond



De ontbijtkrant
Er valt veel te vertellen en te leren over gezond ontbijten. De dag starten 
met een ontbijt klinkt heel logisch. Maar waarom is dat eigenlijk zo 
belangrijk? En wat is een gezond ontbijt? Speciaal voor de 20e editie van 
het Nationaal Schoolontbijt is een Ontbijtkrant gemaakt boordevol 
spelletjes, recepten en informatie over een gezond ontbijt. En vertellen 
brandweerman Ronald, rolstoeltennister Esther Vergeer, boerin Manon 
en dierenverzorger Bram over hun ontbijtgewoonten. Dit jaar is er een 
onderbouw-editie en een bovenbouw-editie. De ontbijtkrant vind je hier.  

Wat is het Nationaal 
Schoolontbijt?
In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt 
schuiven kinderen in heel Nederland samen aan tafel 
voor een gezond ontbijt en een leuke les over de beste 
start van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke 
manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond 
te ontbijten.

Deze informatie ontvang je, omdat de school van je 
kind(eren) in de week van 7 tot en met 11 november 
meedoet aan het Nationaal Schoolontbijt. Je lees hier 
alles over dit gezellige en educatieve ontbijtevenement.

Wij willen je vragen om je 
kind(eren) de 4 B’s mee 
naar school te geven op 
de dag van het Nationaal 
Schoolontbijt. De 4 B’s 
bestaan uit bord, beker, 
bestek en bakje.

De 4B’s

Altijd eenAltijd een
gezond ontbijt!gezond ontbijt!

Altijd een
gezond ontbijt!

Wanneer ontbijt 

je kind op school?

De school van jouw kind(eren) 

doet mee aan het Nationaal 

Schoolontbijt op 10 november. 

Die dag mogen de kinderen 

dus voor één keer zonder ontbijt 

naar school!

Informatie voor ouders

Donderdag 
10 november

Meer informatie vind je op www.schoolontbijt.nl

VOLKORENBROOD
Bij het Nationaal Schoolontbijt hoort 
vers brood van ’t Stoepje of een 
ambachtelijke bakker uit de buurt. 
Kinderen kunnen kiezen uit volkoren-
brood, volkorentarwebolletjes en 
volkoren tarwebolletjes met rozijnen. 
Volkorenbrood is immers de broodsoort met 
de meeste vezels, vitaminen en mineralen. 
www.stoepje.nl

HALFVOLLE YOGHURT
Yoghurt is rijk aan eiwit en een bron van calcium; 
voedingsstoffen die kinderen nodig hebben voor 
een normale groei en de ontwikkeling van hun 
botten. Magere en halfvolle yoghurt staan in 

de Schijf van Vijf. Bij het Nationaal Schoolontbijt staat halfvolle 
yoghurt op tafel. www.zuivelonline.nl 

HALFVOLLE MELK
Melk levert goede voedingsstoffen, zoals eiwit, 
vitamines B2 en B12 en calcium. En die hebben 
kinderen nodig voor een normale groei en de 
ontwikkeling van hun botten. Magere en halfvolle 
melk staan in de Schijf van Vijf. Bij het Nationaal 
Schoolontbijt staat halfvolle melk op tafel. 
www.zuivelonline.nl 

KAAS 30+
Kaas is rijk aan vitamine A, vitamine B12 en 
mineralen als calcium, fosfor, magnesium en 
zink. Kaas is bovendien een bron van vitamine 
B2 en selenium. Bij het Nationaal Schoolontbijt 

staat 30+ kaas op tafel. Deze kaas met niet te veel zout past in een 
gezond voedingspatroon. www.zuivelonline.nl 

GLUTENVRIJ BROOD
Scholen konden glutenvrij brood bestellen 
voor kinderen met een bepaalde voedsel-
overgevoeligheid. Het glutenvrije bruinbrood 
en de bruine bolletjes van Bakker Leo 
bevat belangrijke voedingsstoffen, 
zoals vezels en jodium. En de smaak 
en textuur is niet van traditioneel brood 
te onderscheiden. Check gerust bij de school 
of er glutenvrij brood is besteld. www.bakkerleo.nl

VOLKOREN MATZECRACKERS
Hollandia Matze Crackers Volkoren passen bij 
een verantwoord ontbijt. Gemaakt met volkoren 
tarwemeel, geroosterde tarwekiemen én helder 
drinkwater, zonder verdere toevoegingen. De 
MatzeCrackers zijn heerlijk knapperig en te 
beleggen met kaas, choco pastinaak spread of 
appelstroop. www.hollandiamatzes.nl

HALVARINE
Halvarine bevat essentiële vetten en is een 
belangrijke bron van de vitamines A, D en E. 
Blue Band Goede Start! bevat acht vitamines 
en extra calcium. Dagelijks gebruik van Blue 
Band Goede Start! is een makkelijke en smakelijke manier om 
deze gezonde voedingsstoffen binnen te krijgen. 
www.blueband.com

100% PINDAKAAS
Pinda’s, veel pinda’s gaan er in de 100% pindakaas 
van Calvé. Alleen de beste pinda’s worden 
geselecteerd en vervolgens worden deze geroosterd 
en vermaalt tot een smaakvolle 100% pindakaas. 
www.calve.nl

RINSE APPELSTROOP
In één beker van Frutesse Rinse-Appelstroop zijn 
maar liefst 9 appels verwerkt. Frutesse stopt het 
allermeeste fruit in haar appelstropen. En dat 
proef je ook. Aan de Rinse-Appelstroop wordt 
wat extra ijzer toegevoegd. Twee boterhammen 
leveren dan ook al 50% van de Aanbevolen 
Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) ijzer. www.frutesse.nl

THEE
Thee zonder suiker staat in de Schijf van Vijf. 
In de Pickwick Fruit Fusion Variatie Box paars 
zonder cafeïne zitten de smaken Sinaasappel, 
Framboos, Aardbei en Perzik. www.pickwick.nl

EIEREN
Regelmatig een ei eten is heel gezond. 
Eieren zijn namelijk een belangrijke bron van 
eiwitten, vitamines en mineralen en passen 
daarom in een gezond voedingspatroon. 
Bovendien kun je met eieren eindeloos 
variëren. www.blijmeteenei.nl 

HONINGTOMATEN
Groenten leveren veel gezonde 
voedingsstoffen. Je kunt je dagelijkse portie 
groente natuurlijk spreiden over de dag. 
Een Honingtomaat van Looye naast of op 
je boterham is een smaakvolle toevoeging. 
www.looye.com

APPELS
Fruit levert veel verschillende 
voedingsstoffen, zoals vitamines, mineralen en 
vezels. Het Voedingscentrum adviseert kinderen 
en volwassenen om elke dag 2 stuks fruit te eten. 
Het ontbijtpakket van het Nationaal Schoolontbijt 
bevat daarom ook heerlijke Elstar appels geleverd 
door Lidl. www.lidl.nl

CRUNCHY MUESLI
De Holie Crunchy Muesli 4 Nuts is de allereerste 
krokante muesli met 0% toegevoegde suiker. Zo 
zit er slechts 2,4g suiker in, terwijl een gemiddelde 
krokante muesli 14,2g suiker bevat. Het is een 
vezelrijke mix van hazelnoten, amandelen, 
pecannoten en paranoten. En de smaak? 
Onweerstaanbaar lekker. www.holiefoods.com

CHOCO PASTINAAK SPREAD
Choco Pastinaak, een zoete spread gemaakt van 83,5% Hollandse 
‘verspilde’ pastinaak met de smaak van chocolade door de 
toevoeging van cacao. Heerlijk voor op brood, toast of als dip. 

Of op een croissantje. Zonder onnodige 
toevoegingen. Dus geen e-nummers, geen 
zout en alleen de suikers uit de pastinaak zelf. 
www.groentegoed.com

Wat staat er dit jaar op tafel?

Het ontbijtpakket stellen we samen volgens de Richtlijnen Schijf van Vijf. Bijna alle producten staan in de Schijf van Vijf, op de dagkeuzes 
(appelstroop en choco pastinaak) na. Hoe dat precies zit en waarom we kiezen voor deze producten vind je hier. www.voedingscentrum.nl

Jong geleerd is oud gedaan!
Gezond eten wordt al op jonge leeftijd aangeleerd en jij als ouder hebt daarin een 
centrale rol: goed voorbeeld doet volgen! Ontbijten is onderdeel van gezond eetgedrag. 

Meer informatie
Voor meer informatie kun je terecht bij de school van je kind(eren) en bij de organisatie van het Nationaal Schoolontbijt: 
info@schoolontbijt.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram en beleef het Nationaal Schoolontbijt mee! 

#Schoolontbijt #Gezondontbijt

Gezond ontbijten doe je zo
1.  Kies uit elk vak van de Schijf van Vijf een product, en voilà: een gezond ontbijt.

2. Niet altijd zin in hetzelfde? Wissel lekker af tussen volkorenbrood 
 en yoghurt met fruit. 

3. Zoet en toch gezond? Beleg brood eens met aardbeien of plakjes kiwi en banaan. 

4. In kleine stapjes gezonder? Verruil je witte boterham voor een bruine of bruin 
 voor volkoren! 

5. Fris aan het ontbijt? Iedereen kikkert op van frisse tomaatjes 
 of schijfjes komkommer. 

Kinderen hebben (net als jij) energie nodig om op gang 
te komen en na een gezond ontbijt kunnen ze zich beter 
concentreren op school. 

Samen de dag beginnen met een ontbijt is niet alleen 
heel gezellig. Je geeft gelijk het goede voorbeeld. Neem 
de tijd om te ontbijten en probeer vaste tijden aan te 
houden. Door regelmaat in te bouwen voorkom je dat 
kinderen tussen de maaltijden door trek krijgen. Moeite 
met opstaan? Maak het ontbijt dan ’s avonds klaar en 
bewaar het in de koelkast. Dat scheelt tijd, maar geeft je 
alsnog de voordelen van gezellig samen ontbijten!

Ook leuk: met het voorleesboekje "Het ontbijt van Thijs"  
kun je ook thuis op een leuke en leerzame manier praten 
met je kind (onderbouw) over het ontbijt. Download 
het boekje via www.schoolontbijt.nl/lesmateriaal of 
www.brood.net. 

Aandacht voor allergieën
Het Nationaal Schoolontbijt is een feest voor iedereen. 
Bij het samenstellen van het ontbijtpakket houden we daarom 
rekening met veel voorkomende allergieën en intoleranties. 
We zorgen voor voldoende variatie, zodat 
ook kinderen met een voedselallergie of 
–intolerantie voldoende keuze hebben om 
gezellig en gezond mee te ontbijten. 

Meer informatie over het Nationaal 
Schoolontbijt en allergieën vind je hier. 

Samen sterk voor 
een gezond ontbijt
Een gezond ontbijt, elke dag en voor ieder kind. 
Dat is onze missie! Daarin worden wij gesteund 
door JOGG, de Maag Lever Darm Stichting 
en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Het  
Voedingscentrum helpt ons bij de gezonde 
samenstelling van het ontbijtpakket en de 
inhoud van het lesmateriaal.

http://schoolontbijt.nl
http://voedingscentrum.nl
http://stoepje.nl
http://www.calve.nl
http://frutesse.nl
http://zuivelonline.nl
http://zuivelonline.nl
http://pickwick.nl
http://blijmeteenei.nl
http://zuivelonline.nl
http://looye.com
http://bakkerleo.nl
http://lidl.nl
http://hollandlamatzes.nl
http://hollefoods.com
http://blueband.com
http://groentegoed.com
mailto:info%40schoolontbijt.nl?subject=


HÉ,
JIJ 

DAAR!

Aanbod
Ook deze schoolvakantie organiseren 
de ZB, Optisport, KEW, Welzijn Middelburg, 
Speelhof Hoogerzael en WVO Zorg een 
aantal activiteiten voor de kids!  Zo kun je 
o.a.  speuren naar kabouters, marshmellows 
roosteren boven een kampvuur, een 
rondleiding volgens langs alle stukken van 
Façade, honderduizend dingen doen in en 
om het zwembad, je gek rennen tijdens het 
Jachtseizoen en nog heel véél meer!

Hoe werkt het?
Sommige activiteiten zijn op aanmelding, 
anderen op instuif. Voor deelname wordt 
soms een bijdrage gevraagd. Ga naar voor 
meer informatie naar: 
www.bredescholenmiddelburg.nl en klik op 
vakantieactiviteiten. Scroll door het aanbod 
en meld je aan voor één van de activiteiten. 

Na aanmelding ontvang je een 
bevestiging op je mail. 

Vragen?
Heb je een vraag over één van de 
activiteiten? Of heb jij je aangemeld voor 
een activiteit, maar kun je niet komen? 

Neem dan contact op met de 
desbetre� ende organisatie van de activiteit 
of met één van de Buurtsportcoaches van 
Welzijn Middelburg door te mailen naar: 
aanmelden@welzijnmiddelburg.nl

DE HERFSTVAKANTIE 
STAAT VOOR JE DEUR!



Help jij mee in de strijd tegen Cybercrime? 
Wat weet jij van en over Cyber Crime? Hoe bestrijd je Cyber 

Crime? Je kunt het laten zien in het spel Hackshield. Door het spel 

te spelen word jij een expert op het gebied van online veiligheid, 

ofwel: een Cyber Crime Agent. 

Cybercrime neemt toe, ook in Middelburg. Je hoeft maar even 

niet op te letten of je bent slachtoffer van digitale criminelen met 

alle gevolgen van dien. Daarom is er een steeds grotere behoefte 

aan kennis van de online wereld en de mogelijke gevaren ervan. 

Hackshield is een spel voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar 

oud waar je jouw kennis van Cybercrime kunt testen én waar je 

de gemeente en politie kunt laten zien hoe je dit moet oplossen. 

Al spelende word je een Cyber Crime Agent: ofwel een assistent 

van de politie in de strijd tegen cybercrime! Deel je kennis met je 

ouders, je broer, je zus of je opa en oma en maak zo de gemeente 

Middelburg nog veiliger 

Maar je kunt niet alleen iets leren van Hackshield. Je kunt er ook 

iets mee winnen. Van alle Cyber Crime Agents die zich aanmelden 

bij Hackshield Middelburg wordt de score bijgehouden. Degene 

met de hoogste score wordt in maart 2023 gehuldigd. Hoe sneller 

je begint met spelen, hoe hoger je die score kunt laten oplopen. 

Wacht dus niet te lang. 

Aanmelden voor Hackshield Middelburg kan vanaf 4 november 

via deze link: https://www.joinhackshield.nl/register.

Voor meer informatie over Hackshield Middelburg kun je kijken 

op www.middelburg.nl/hackshield

https://www.joinhackshield.nl/register
http://www.middelburg.nl/hackshield

