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Optimaal Ventileren op Scholen  

Goed ventileren op scholen is belangrijk en 
draagt bij aan een gezond en prettig binnen-
milieu.   

Wij hebben op onze school een expert uitno-
digt die scholen ondersteunt bij het krijgen 
van grip op de ventilatie binnen de school. 
Op basis van een Quickscan maken ze huidige 
situatie binnen een school inzichtelijk.  

Dit hulpteam heeft ook de situatie op de Spreng bekeken en een rapport gemaakt. Naar 
aanleiding daarvan hebben wij als  medewerkers van de school een instructie en tips ge-
kregen hoe er met de bestaande voorzieningen optimaal geventileerd kan worden. Ook 
hebben we tips gekregen hoe kou en warmte in de school of het leslokaal voorkomen 
kunnen. 
 
 
 
 
 
 
 

Nederlands jeugdontbijt 

 
Een goed begin is het halve werk! We weten uit onderzoek dat het belangrijk is om ’s 
morgens te ontbijten. Dit helpt je om overdag fit te zijn en om goed op te letten op 
school. Zo krijg je meer voor elkaar; iedere dag weer.  
Andersom is het zo dat je gewoon minder presteert als je het ontbijt overslaat. Jammer 
genoeg lukt het niet elke ouder om ’s morgens een gezond ontbijtje op tafel te zetten. 

Misschien is er gewoon even niet genoeg geld of weten ze ge-
woon niet hoe belangrijk een goed ontbijt voor je is. 
Nederlands Jeugd Ontbijt ondersteunt kinderen en ouders in 
die vroege uurtjes. Wij zorgen iedere week voor de levering 
van een ontbijt-box met zeven gezonde ontbijtjes. Daarmee 
kan het kind ’s morgens thuis aan de keukentafel van een 
heerlijk, goed gevuld ontbijtje genieten. Daar hebben deze 
kinderen de hele dag volop profijt en plezier van! 
U kunt zich aanmelden bij het Nederlands Jeugdontbijt via 
Parro mag ook. 
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Jarigen December 

22 Phoebe 

25 Jordy 

27 Emma 

30 Nora 

Jarigen Januari 

2 Tygo 

4 Jowenna 

8 Lilyan 

9 Loreila 

10 Geert 

11 Thijs 

15 Yousef 



Schoolsportkalender 

Beste ouders en leerlingen, 

Het sportbedrijf Drachten heeft een sport kalender. 
Sommige sporten zullen we als school aanmelden en an-
deren kunnen jullie individueel aanmelden. Voor de vol-
gende sporten kun je individueel aanmelden: 
 

Zwemsporten: 
Datum: 1 februari 2023 
Tijd: na schooltijd 
Groep 5 t/m 8 
Locatie: zwembad de Welle 
Kosten € 1,50 
 

Dansen 
Datum: 15 februari 2023 
Tijd: 15.00 uur 
Groep: 3 t/m 8 
Locatie: iSpace De Warin (Excelsior 133) 
Kosten: € 1,50 
 

! Voor beiden geldt voor 23 december aanmelden. !  

Dit kan via: www.sportbedrijfdrachten.nl/sportkalender  

 

Vanavond vieren we met elkaar het Kerstfeest. 

U hebt hiervoor allen een uitnodiging ontvangen! 

Hieronder nog even wat huishoudelijke mededelingen hierover:  

 Graag thuis  voor de viering naar de WC. 
 Wilt u tijdens de viering niet door de kerk lopen.  
 Er worden foto’s  door de school gemaakt en  
 gedeeld via Parro. 
 Aan het einde gaan we klappen voor iedereen  
 die meegedaan heeft aan de dienst. 
 Na afloop van de viering krijgt een ieder nog  
 een  leuk presentje van het team. 
 
 
 Iedereen een hele fijne dienst gewenst! 


