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Admiraal Bewust 
In september is er een ouderavond 
geweest over duurzaamheid. Als vervolg 
hierop wordt er een workshopserie 
Klimaatgesprekken georganiseerd. Hier 
hebben zich inmiddels voldoende ouders 
zich voor aangemeld.  
Daarnaast heeft onze school een 
wormenhotel toegekend gekregen. Deze 
zal vermoedelijk in de periode tussen de 
herfstvakantie en de kerstvakantie op het 
schoolplein worden geplaatst.  
 
Dag van de leerkracht 
We willen alle ouders en kinderen hartelijk 
bedanken voor de mooie tekeningen op 
het hek en bij de deur van de school. 
Daarnaast zijn we allemaal overladen met 
mooie bloemen, lieve tekeningen en 
complimenten. Bedankt allemaal! 

 
 
Schooltandarts 
De schooltandarts is weer op school. Zij 
geeft in de onderbouw ook poetslessen. 
Zij en de kinderen zijn hier enthousiast 
over. De kinderen krijgen uitleg met 
behulp van een hele grote tandenborstel 
en een pop hoe zij hun tanden het beste 
kunnen poetsen. Daarnaast krijgen zij 

allemaal een tasje mee met onder andere 
een eigen tandenborstel.  
 
Schoolbuurtfeest 
Deze week was het schoolbuurtfeest. Een 
mooi feest, georganiseerd door ouders 
van school. De kinderen hebben genoten 
en er is een mooi bedrag voor Kika 
opgehaald. De voorlopige eindstand was al 
meer dan 700 euro. Het definitieve 
eindbedrag zal nog door Kika bekend 
worden gemaakt.  
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Aangekondigde staking onderwijs 6 
november 2019  
Op woensdag 6 november a.s. hebben de 
vakbonden en de PO-raad opgeroepen tot 
een stakingsdag / manifestatie voor het 
PO en VO. Er vindt daarover binnenkort 
nog overleg plaats tussen de Minister 
President, de onderwijsministers en de 
sectorraden. We zullen u z.s.m. 
informeren in hoeverre het team van de 
Admiraal gaat staken en wat dit betekent 
voor deze dag. 
 
Schoolontbijt en Staking 
Woensdag 6 november is het nationaal 
schoolontbijt. Deze ochtend ontbijten de 
kinderen in de klas.  
Als er op 6 november gestaakt wordt, 
wordt het ontbijt waarschijnlijk 
verschoven naar donderdag 7 november, 
hierover wordt u dan ook nog 
geïnformeerd.  
 
Schoolfruit 
We zijn ingeloot voor schoolfruit. Kern van 
het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 
is het gezamenlijk eten van groenten en 
fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie 
vaste dagen in de week gedurende twintig 
weken een portie groente of fruit 
uitgereikt tijdens de ochtendpauze om 
gezamenlijk in de klas op te eten. De 
school start hiermee op 11 november 
2019 t/m 17 april 2020. Deze groente- en 
fruitverstrekkingen worden gefinancierd 
door de Europese Unie en  de firma C.J. 
den Daas uit Nieuwegein.  
  
Onze drie vaste groente- en fruitdagen 
worden woensdag , donderdag en vrijdag. 

  
Als u inschat dat uw kind genoeg heeft aan 
1 stuk fruit hoeft u op deze dagen geen 
pauzehap mee te geven. Er zijn voor 
ouder(s)/verzorger(s) géén kosten 
verbonden aan deze groente- en 
fruitverstrekkingen.  De gratis 
verstrekkingen lopen tot en 17 april 
2020. Wij zien in het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma een waardevolle 
investering in de gezondheid van de 
leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het 
gezamenlijk in de klas eten van groenten 
en fruit is een effectieve, en voor de 
kinderen vooral een gezellige én leuke 
manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen 
dat u dat óók vindt. 
 
Praktische zaken 
Regelmatig komen kinderen op de step of 
met de fiets naar school. Helaas mogen de 
steppen niet in de school neergezet 
worden. Indien mogelijk kunnen de 
stepjes met een ketting aan het fietsenrek 
voor school of anders weer mee naar huis.   
 
Bij onze hoofdingang is er een bel voor de 
deuropener van de basisschool. De 
bovenste bel is voor de Admiraal de 
Ruyterschool, de andere bel is voor de 
voorschool Vriendelijk verzoek om van de 
juiste bel gebruik te maken als u bij de 
school naar binnen moet. 
 
 
 
 
 
 
 


