Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Welkom
We mogen deze week 2 kinderen uit Canada welkom heten. Zij logeren, samen met hun ouders, 4
weekjes bij opa en oma, dhr. en mevr. Procee.
We heten Nicole (gr. 3) en James (gr 4) van harte welkom bij ons op school. We wensen hen een
goede tijd in Nederland en bij ons op de Groen.
Hun zusje Amelia is 2 oktober 4 jaar geworden. Ook zij zal bij ons naar school gaan en dat mag vanaf
vandaag.
Tentoonstelling vervoersmiddelen
Wat hebben we dinsdag een leuke ochtend gehad op het schoolplein! Na het bekijken van een filmpje
mochten de kinderen op het schoolplein de voertuigen in het echt bekijken.
De brandweer, vrachtwagen, motor, brommer, fietsen, auto's, kruiwagen en nagebouwde schepen
stonden allemaal klaar. We willen alle ouders, opa's en oma's die geholpen hebben of voor de
voertuigen gezorgd hebben hartelijk bedanken. Deze ochtend zullen de kinderen niet snel vergeten.
Schoolfiets
Wij zijn op zoek naar een tweedehands damesfiets die wij voor een prikkie over kunnen nemen. De
meeste leerkrachten komen op de fiets naar school, dus zij kunnen op hun eigen fiets naar de Staver
fietsen voor de gymlessen. Echter zijn er ook leerkrachten die verder weg wonen en met de auto naar
school komen. Het is dan handig om een schoolfiets te hebben.
Wie kan ons helpen?
Oudergroepsgesprekken
De ouders van groep 1/1i hebben afgelopen week een uitnodiging gekregen voor het
oudergroepsgesprek op dinsdag 8 oktober. Ouders van groep 1/1i kunnen zich voor dit gesprek
opgeven via SocialSchools. Aansluitend is de informatieavond voor alle kleuterouders. Deze
informatieavond start om 20.30u. Ouders van groep 1/2 kunnen zich dus opgeven voor deze
informatieavond, dit kan ook via SocialSchools. De ouders van groep 1/1i kunnen na het
oudergroepsgesrpek blijven zitten voor de informatieavond. Beide gedeelten van de avond vinden
plaats in het lokaal van groep 8.
Gisteren hebben we het oudergroepsgesprek gehad van groep 5/6. Deze avond was vooral gericht op
de groepsregels en de schoolregels. Daarnaast hebben de leerkrachten een aantal punten specifiek
voor groep 5/6 aangekaart. Alle ouders van de kinderen in groep 5/6 krijgen een verslag van deze
avond
Verkeerslessen
Woensdag 9 oktober worden de (uitgestelde) verkeerslessen van groep 1/1i, groep 1/2 , groep 3 en
groep 8 gegeven. Het is dan handig dat de kinderen van groep 3 en 8 op de fiets naar school komen.
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Natuurles groep 5/6
Vrijdagmiddag 11 oktober wordt voor groep 5/6 een leuke natuurles georganiseerd bij Hernesseroord.
Meer informatie kunt u vinden op SocialSchools. We zijn nog op zoek naar begeleiders.
Grip op de Groep - de schoolregels
Elke week stellen we 1 van de 5 schoolregels centraal. Afgelopen week hebben we ons vooral gericht
op de regel: ‘We respecteren elkaar’. De komende week staat de regel ‘We lossen ruzies op’ centraal.
De andere regels gelden dan nog steeds, maar we zullen met de kinderen vooral bij deze regel stil
staan en zo nodig in praktijk brengen.
Telling
De datum 1 oktober is voor het onderwijs altijd een belangrijke datum. Dat is de datum van de
leerlingentelling. Op basis van deze telling krijgen wij de financiering van de overheid. Afgelopen
dinsdag 1 oktober stonden er 165 leerlingen bij ons ingeschreven. Dat zijn er 9 meer dan vorig jaar.
We zijn dit jaar dus weer een beetje gegroeid.
NIO - NPVJ
Gisteren hebben de kinderen van groep 8 de NIO (Nederlandse Intelligentietest Onderwijsniveau) en
de NPVJ (Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Jeugd) gemaakt o.l.v. een externe deskundige
van ons SWV (samenwerkingsverband). In de eerste toets maken de kinderen verschillende opgaven.
Op basis van de antwoorden kan er een goede inschatting gemaakt worden van hun intelligentie
opbouw. Bij de NPVJ beantwoorden ze vragen die gericht zijn op henzelf. De NPVJ laat ons zien hoe
kinderen over zichzelf denken.
De uitslagen van beide toetsen worden in de 10 minutengesprekken van eind oktober begin november
besproken.
Ouderavond groep 8
Op dinsdag 19 november is er een ouderavond georganiseerd voor de ouders van groep 8. Het eerste
gedeelte zal met name over de Cito-eindtoets gaan. Het tweede gedeelte zal Stichting Chris
verzorgen.
Een hartelijke groet,
Mede namens alle leerkrachten van de Groen
Marieke de Jager

