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BELANGRIJKE DATA: 
 
6 NOV:   STAKINGSDAG 
 
7 NOV:   SCHOOLONTBIJT 
 
8 NOV:   MIKADOTHEATER  
                GR 1/2A (11.15 UUR) 
 
12 NOV: ZWEMMEN GR. 5/6 
 
16 NOV: LANDELIJKE INTOCHT  
                SINTERKLAAS 
 
18 NOV: OR-VERGADERING 
 
19 NOV: STUDIEMIDDAG TEAM 
 
20 NOV: ZWEMMEN GR 7 EN 8 
 
22 NOV:  MIKADOTHEATER 
                  GR.6 (11.00 UUR) 
 
26 NOV: MR-VERGADERING 
 
 
 
BIJLAGE: 
+ FLYER BEWONERSINITIATIEVEN 
BERFLO 

 

 
Beste ouders en/of verzorgers, 
In deze nieuwsbrief blikken we nog even kort terug op de maand oktober, daarna kijken we 
vooral vooruit naar de komende periode. Met trots kijken we terug op de periode van de 
Kinderboekenweek. In de groepen is enthousiast gewerkt aan het thema reizen met als 
eindresultaat een prachtige voorstelling voor u als ouders. We zijn trots op onze leerlingen 
en leerkrachten op de wijze hoe zij dit hebben gedaan. We zijn ook trots op de grote 
opkomst van u als ouders. Uw betrokkenheid en belangstelling maakt kinderen en team 
nog enthousiaster, dus dank hiervoor! 

 
In deze nieuwsbrief kijken we alvast vooruit op wat komen gaat  
 

Middels deze brief informeren we u over zaken die van belang zijn voor de komende weken. 

Onze leerlingenraad 
Zoals hierboven reeds beschreven, 
vinden we de gedachten en meningen 
van kinderen belangrijk. We willen 
luisteren naar wat zij belangrijk 
vinden en hen de kans geven dit ook 
te laten horen. Vandaar dat we dit 
jaar voor het eerst met een 
leerlingenraad werken. Vanuit de 
groepen 5-6-7-8 zijn (door de groepen 
zelf) 2 leerlingen gekozen die zitting 
hebben in de leerlingenraad. Zij gaan 
meerdere keren per jaar met onze directeur in gesprek. Tijdens deze gesprekken zullen 
verschillende onderwerpen worden besproken waarover de leerlingen hun mening kunnen 
geven. De 1e bijeenkomsten hebben inmiddels al plaatsgevonden. Hierin hebben we 
gesproken over buitenspelmateriaal. Op dit moment zijn we aan het inventariseren wat we 
missen en wat er aangeschaft moet worden. Tevens hebben we met elkaar gekeken hoe de 
ingezonden knutselwerken beoordeel moesten worden, alvorens we een winnaar bekend 
konden maken. 

Nationaal schoolontbijt 

In de week van het Nationaal Schoolontbijt gaan elk jaar in 
heel Nederland zo’n half miljoen kinderen samen gezond en 
gezellig ontbijten op basisscholen, kinderdagverblijven en in 
brugklassen. Met speciaal lesmateriaal leren ze alles over hun 
ontbijt. Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk het is om de dag 
gezond te starten. Kijk voor meer informatie 
op www.schoolontbijt.nl De ontbijtweek heeft een speciaal 
thema: Neem de tijd voor je ontbijt! Want juist tijd is voor 
kinderen en ouders soms een drempel voor een gezond en 
gezellig ontbijt. In de bijlage staat meer informatie over het 
schoolontbijt en over wat de kinderen gaan eten. 

 
Wij op Mikado ontbijten samen op donderdag 7 november. U kunt uw kind(eren) vandaag 
zonder ontbijt naar school sturen. De kinderen moeten zelf de drie B's (Bord, Bestek en 
Beker) meenemen voorzien van naam en in een plastic-tas. Voor de groepen 1, 2, 3 en 4 is 
er ook de mogelijkheid om gezellig in pyjama te ontbijten. 

http://www.schoolontbijt.nl/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolfruitproject 
Als school stimuleren we gezond eten en drinken. We 
streven op school naar het eten van brood en fruit tijdens 
de pauzes. Daarom doen we ook dit jaar mee aan het EU-
schoolfruit project. Het doel van EU-Schoolfruit is het 
stimuleren van het eten van fruit en groente bij 
schoolkinderen en hen gezonde eetgewoonten aan te 
leren.  
Vanaf de week van 11 november ontvangen wij 20 weken 
lang gratis 3 porties groente en fruit per leerling per week 
(gefinancierd door de Europese Unie). De porties worden elke dinsdag, woensdag en 
donderdag uitgedeeld in de groepen tijdens de 1e pauze. De kinderen hoeven dus geen 
ander fruit of ander tussendoortje mee te nemen deze dagen. Tenzij uw kind het fruit of de 
groente echt niet lust, geef dan zelf fruit mee wat uw zoon of dochter wel lust.   
 
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 .  
 
Studiemiddag 

Op dinsdagmiddag 19 november gaan we als team ons verder scholen in PEP. Deze middag 
zal het thema betrokkenheid centraal staan. Voor uw kind(eren) betekent dit dat ze vanaf 
12.00 uur vrij zijn deze dag. 
 
Verkeersveiligheid: 

 
We gaan de donkere tijd van het jaar weer in. Dat betekent dat je 
minders nel opvalt in het verkeer… tenzij je het licht aanzet! 
Laten we samen zorgen voor een veilige fiets voor uw kind en 
werken aan de bewustwording van het gebruiken van het licht.  
Als school zullen we eind november extra aandacht hebben 
verkeersveiligheid door mee te werken aan het project “veilige 
fiets” van Veilig Verkeer Nederland.  
 

Werkgroep welbevinden 

Sociale veiligheid en welbevinden zijn basisvoorwaarden om te komen tot leren. Wanneer 

een kind zich niet prettig voelt, dan wordt het moeilijker om te kunnen leren. Op Mikado 

werken we elke dag aan een prettige sfeer in de groep van uw kind. Daarnaast werken we 

als team aan een eenduidige visie en aanpak om welbevinden en sociale veiligheid verder 

te ontwikkelen. 

PEP (Positief Educatief Programma) 

Dit schooljaar zijn we gestart met PEP. Tijdens onze 

studiemiddagen werken we aan een concrete 

uitwerking van dit programma. Tijdens de 1e 

studiemiddag hebben we gezamenlijk onze 

Waarden opnieuw geformuleerd. Vanuit de volgende waarden willen we met de kinderen, 

ouders en teamleden werken: 

 Geloof in jezelf 

 Vertrouwen in elkaar 

 Plezier 

 Groeien 

 Gezien worden 
 
En dit alles willen we sámen doen. (Samen met uw kind, u als ouders en ons team) 
 
Wanneer u onze school binnenwandelt, ziet u ook de 1e concrete uitwerkingen van de 1e 
waarde, Geloof in jezelf! Dit ziet u door: 
- Borden in de gangen met spreuken over geloof in jezelf 

- Borden in de gangen met spreuken over geloof in jezelf 
- Een “waar ben ik trots op muur” in de klassen van uw kind(eren) 
- Een bericht via facebook waarin 1 groep per week laat zien waar zij trots op zijn 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief


 
De komende periode zullen we deze waarde in ons handelen centraal blijven stellen, vanuit 
de gedachte dat het kinderen helpt te leren kijken naar waar ze trots op zijn, ze leren 
geloven in eigen kunnen en daardoor zichzelf zo optimaal mogelijk ontwikkelen.  
 
Monitoring Sociale veiligheid en Welbevinden 

In de vorige nieuwsbrief hebben we beschreven dat we 
onder de leerlingen van de bovenbouw (groepen 6-7-8) 
een enquête houden over hoe zij zich voelen. Met trots 
vermelden we hier dat alle drie de groepen zowel het 
welbevinden als de sociale veiligheid als voldoende 
ervaren. Aan ons gezamenlijk de opdracht om dit te 
blijven bewaken en verder te versterken. 
 

 
Bijlagen 
In de bijlagen vindt u een flyer over bewonersinitiatieven Berflo.  
 
Tot zover deze 4e nieuwsbrief. Bij vragen en/of opmerkingen horen we deze graag. Hiervoor 
kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of bij iemand van het MT.  

 
Met vriendelijke groet, 
Team Mikado 

 


