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Klassenlunch

Agenda
19 mrt.
22 mrt.
22 mrt.
26 mrt.
30 mrt.
2 apr.
4 apr.
5 apr.

Rapportgesprekken
MR vergadering
Klassenlunch groep 8
Praktijkexamen EHBO groep 8
Maandsluiting groep 6
2de Paasdag (vrije dag)
Schoolvoetbaltoernooi
Bag2School

Verkeerssituatie Hogesteeg
Nadat school, OV en MR een aantal malen de
verkeersveiligheid aan de Hogesteeg onder de
aandacht van de politiek hebben proberen te
brengen, heeft de gemeente Maasdriel onze zorgen
uiteindelijk serieus genomen en een plan voor
aanpassingen van deze verkeerssituatie gemaakt.
Vorige week was dit al in Het Carillon te lezen.
Op de achterkant van dit Schakeltje staat dit artikel
mét de officiële tekening van de aanpassingen die
gaan plaatsvinden.

Om kinderen te leren gezonde
keuzes te maken heeft Ik eet
het beter, in samenwerking
met Voedingscentrum,
verschillende interactieve
lesprogramma's ontwikkeld. Daarmee ontdekken en
ervaren kinderen op de basisschool wat gezonde
producten doen voor hun lijf. Met het
lesprogramma Klasse(n)Lunch krijgen leerlingen van
groep 8 plezier in het maken van bewuste keuzes
voor de middagmaaltijd. Keuzes tussen gezond of
iets minder gezond, maar ook keuzes die te maken
hebben met duurzaamheid of dierenwelzijn, met
cultuur of eetgewoontes, met smaak of porties. Op
donderdag 22 maart genieten ze met de hele groep
van de gezellige KlassenLunch! Deze wordt
aangeboden door Albert Heijn en is samengesteld
door de Voedingswijzer.
De leerlingen brengen op die dag een bordje,
bestek en een kop/beker mee naar school.
De Klasse(n)lunch wordt op school genuttigd. De
kinderen gaan daarom die dag niet naar huis of naar
de overblijf op school, maar eten in hun eigen
lokaal.

EHBO-examen groep 8
De leerlingen van groep 8 hebben
inmiddels al verschillende EHBOlessen gehad van Mevrouw
Liesbeth Kraaij van de plaatselijke EHBO-vereniging.
Op woensdag 21 maart vindt het theorie-examen
plaats, waarna op maandagochtend 26 maart het
praktijkexamen plaatsvindt.
Onder toeziend oog van leden van de EHBOvereniging moeten de leerlingen allerlei EHBOhandelingen verrichten die ze in de afgelopen
weken hebben geleerd, b.v. verschillende soorten
verbanden aanleggen, slachtoffers in de stabiele
zijligging leggen, tonen en vertellen hoe je hulp
biedt bij verbranding, verstuiking, verslikking.
De leerlingen die slagen voor het examen
ontvangen het jeugd-EHBO-diploma A. We zijn
Mevrouw Liesbeth Kraaij heel dankbaar voor de 10
uitgebreide EHBO-lessen die zij ook dit jaar weer
aan de leerlingen van groep 8 heeft gegeven. Ook
de andere mensen van de plaatselijke EHBOvereniging danken wij voor hun inzet bij b.v. het
examen of bij andere activiteiten zoals een
demonstratie met de AED of als lotusslachtoffer.
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