
LEKKER FIT Nieuwsbrief (september) 

Wij gaan u elke maand de Lekker Fit nieuwsbrief toesturen zodat we u op de hoogte kunnen houden 
van alles omtrent Lekker Fit binnen onze school.  
 
Lekker Fit teamvergadering 
Donderdag 24 september hebben we vergaderd over Lekker Fit binnen onze school. Onze 
schooldiëtiste Ilse was hier ook bij aanwezig en heeft de gezonde voeding vertegenwoordigd. Juf Eke 
heeft verteld over Lekker Fit en we hebben gebrainstormd over waar we komend schooljaar naar toe 
willen met Lekker Fit binnen de Mr. van Eijck. Omdat wij erg benieuwd zijn naar uw mening, hebben 
we u via Parro een korte enquête gestuurd met 10 vragen. Heeft u deze nog niet ingevuld dan willen 
we u vragen dit alsnog te doen zodat wij hier met ons team mee aan de slag kunnen. Alvast bedankt 
voor het geven van uw mening. 
 
Traktaties! 
In de Lekker Fit nieuwsbrief zetten we elke maand de traktaties die volgens onze Lekker Fit slogan  
“Één is genoeg en klein is oké” is, hier in het zonnetje. Timors 3B, Julian 4A, Divaïno 5A, Zayed 1/2C, 
Silvinio 6, Joey 3B. 

    

   
 
Proeftrainingen schoolsport 
We hebben veel inschrijvingen ontvangen voor de proeftrainingen van de verschillende 
schoolsporten. Bij kickboksen hebben we zelfs een wachtlijst aan moeten maken dus het kan nog 
even duren voordat uw kind aan de beurt is. Wilt u alsnog gebruik maken van de proeftrainingen dan 
kunt u een mail sturen naar eke@mrvaneijck.nl De sporten waar uw kind aan mee kan doen zijn: 
kickboksen, aikido, extra sport (extra gymles voor kinderen uit groep 1 t/m 3) en dans.  

 



EU schoolfruit 
Wij zijn heel blij, want we zijn ook dit jaar weer ingeloot voor 20 weken gratis schoolfruit. Dat 
betekent dat wij vanaf 9 november gratis schoolfruit krijgen voor woensdag, donderdag en vrijdag. 
Wij willen u alvast vragen om voor maandag en dinsdag zelf fruit mee te geven zodat we elke dag om 
10.00 uur een lekker stuk fruit met elkaar kunnen eten. 

 
 
Water drinken tijdens de gymles 
De kinderen van groep 3B drinken graag uit hun flesje water tijdens de gymles. Geeft u uw kind ook 
een flesje water mee naar school? 

 
 
Wat hebben we tijdens de gymlessen gedaan in de maand september? 
Elk schooljaar beginnen we met groene spelen. Dat zijn spelletjes die niet gaan om winst/verlies 
maar juist om teamwork. Dit bevordert de groepsvorming binnen de klas. Verder hebben de 
kinderen veel gebalanceerd, onder andere op: banken, omgedraaide banken waardoor er een smal 
balanceervlak ontstaat, deze omgedraaide bank is steeds hoger gegaan en ook steeds schuiner 
omhoog of naar beneden, we hebben de banken in de ringen gehangen zodat het een bewegend vlak 
werd en ook hebben we nog super smal gebalanceerd over duikelstangen. We hebben aan onze 
conditie gewerkt met touwtje springen en we zijn alvast gaan oefenen voor het sporttoernooi 
basketbal.  

   


