Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Spaar Actie
SPAAR voor KLASBALLEN
Wij willen meedoen met de voetballenactie! We willen zoveel mogelijk
kiwistickers sparen. We krijgen dan tussen de 10-20 Fris en Fruitige-klasballen
cadeau.
Als school schrijven we ons in, we ontvangen dan een spaarposter. Hierop
verzamelen we met heel de school zoveel mogelijk kiwi-stickers. 150 stickers zijn goed
voor 10 ballen. Wie 300 stickers verzamelt, krijgt 20 schoolballen.
Doet u mee?
VO dag groep 8
Morgen gaan de kinderen van groep 8 een kijkje nemen op het VO. We verwachten dat ze allemaal op
de fiets naar de Groen komen. Daarna zullen ze eerst naar de locatie Schoolstraat gaan, aansluitend
de PM en tot slot de locatie aan de Langeweg. ( voorheen de Groene School)
Infoavond groep 8
De informatieavond van groep 8 is op dinsdag 19 november. U kunt zich nog opgeven via
SocialSchools. Wees welkom!
Lootjes en pakjesmiddag
Deze week en maandag zullen de kinderen van groep 5-8 lootjes trekken voor pakjesmiddag. Het
cadeautje voor in de surprise is ongeveer € 5,00. We willen u vragen uw kinderen te helpen met het
verzinnen van een leuke surprise en een gedicht. U
hoeft het niet zelf te maken. Soms zijn de verschillen in surprises erg groot. U begrijpt dat
kinderen die veel werk van hun surprise hebben gemaakt teleurgesteld kunnen zijn wanneer ze zelf
een surprise krijgen waar weinig aandacht aan besteed is. Kijkt en verzint u met de kinderen mee?
Het hoeft niet groot en perfect te zijn als er maar wel aandacht aan besteed is!
10 min gesprekken groep 3
Vanaf volgende week kunnen de ouders van groep 3 zich inschrijven op de 10 minutengesprekken.
Via SocialSchools krijgt u meer informatie.
Schoolfruit
Deze week was de levering van fruit pas op woensdag. De leverancier had veel files op de weg ivm
stakingen. Volgende week verwachten we de levering weer op tijd. We hebben volgende week
kakifruit, peer en kiwi.

Hartelijk dank
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Bedankt namens Woord en Daad!
Namens Woord en Daad willen we graag alle kinderen en begeleiders, die geholpen hebben bij de
oliebollenactie, hartelijk bedanken. Door veel hulp konden alle oliebollen weer worden verkocht! Fijn
dat jullie op je vrije zaterdagochtend geholpen hebben om geld te verdienen, om zo mensen in
rampgebieden te helpen. Ook iedereen die oliebollen gekocht heeft, hartelijk dank! Netto heeft deze
actie in Middelharnis, inclusief giften, ruim € 700,- opgebracht.
De volgende verkoopactie van Woord en Daad staat gepland op zaterdag 28 maart 2020: de
krentenbrodenactie.
Informatie over andere mogelijkheden om Woord en Daad te steunen, (bijvoorbeeld kerstkaarten,
postzegels) is te vinden op www.woordendaadgo.nl . Hiervoor kunt u ook bij mij terecht.
Vriendelijke groet,
Anneke de Bakker
Emmalaan 23
Een hartelijke groet,
Mede namens alle leerkrachten van de Groen
Marieke de Jager

