Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Welkom op school
Vorige week maandag zijn Levi de Munck, Nadine Kamp en Hans Melaard voor het eerst naar de
basisschool gegaan. We heten hen van harte welkom en wensen hen een fijne tijd bij ons op de
Groen. Ook mochten we een leerling uit Canada een weekje in ons midden hebben. Leah wilde
kennismaken met een Nederlandse school. Helaas moest ze alweer terug naar huis. We zijn blij dat ze
een tijdje in groep 8 kon meedraaien.
Oudergroepsgesprekken
Helaas stond de verkeerde dag bij de juiste datum. Het oudergroepsgesprek van groep 6 zal niet
plaatsvinden op donderdag 25 september is, maar het staat op voor woensdag 25 september. De dag
van groep 3 klopt ook niet, 24 september is op dinsdag.In de kalender van social schoolsl staat het wel
goed. In die kalender kunt u zich ook opgeven voor deze gesprekken.
Schoolassistent gezocht
We zoeken een schoolassistente voor alle dinsdagochtenden van 08.30u-11.45u en
donderdagochtend om de week ook van 08.30u-11.45u. We danken Rieneke t Mannetje voor haar
werkzaamheden als schoolassistent. Zij heeft nu de baan event assistent gekregen binnen de school.
Wie wil ons helpen? Er staat een kleine vergoeding per uur tegen over.
Als u meer wilt weten kunt u eens bij Annemarie Tanis, Rieneke t Mannetje of Jolanda van Rees
vragen wat de werkzaamheden precies zijn.
Typetuin typecursus
Er zijn helaas nog maar twee aanmeldingen. Bij de vorige nieuwsbrief heeft u een informatiebrief van
de typetuin gekregen. Daarin kunt u een aantal dingen lezen over hun werkwijze. Er moeten 8
aanmeldingen zijn om de cursus te starten. Het is een goed cursus. En omdat typen steeds
belangrijker wordt voor de kinderen is het echt een aanrader. Voor 30 september wordt bekend
gemaakt of de cursus bij ons op school doorgaat.
Nieuwe AC-leden gezocht
Welke ouders komen onze AC ondersteunen? Voor de vakantie hebben we 1 nieuw lid erbij gekregen.
We heten Mathilda Driece van harte welkom in de AC. Fijn dat je ons wil helpen met het organiseren
van activiteiten voor de kinderen van de school.
Eén vacature staat dan nog open. Daarnaast moeten we helaas ook afscheid nemen van Rieneke. We
danken haar hartelijk voor al het werk dat ze heeft gedaan voor de AC en de kinderen van de school.
Welke 2 ouders komen ons helpen? U kunt zich aanmelden bij m.dejager@cbs-groen.nl of een van de
andere AC-leden.

Tot slot een persoonlijke noot

Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Heel hartelijk dank voor uw medeleven. Medeleven doet een mens goed.. De bloeduitslagen waren
helemaal goed. De waarde van de vitamine b12 waren vrij laag. De komende 5 weken zal ik 2x per
week een injectie met vitamine b12 krijgen. Ik hoop dat de klachten daarmee afnemen en ik snel weer
op mijn oude energieniveau zit.

Een hartelijke groet,
Mede namens alle leerkrachten van de Groen
Marieke de Jager

