Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Bewaar-brieven
Deze week krijgt u 2 bewaarbrieven. Een over Cito-toetsen en een over bioritme-rooster.
Rapport
Volgende week krijgen de kinderen op donderdagmorgen hun rapport mee.
10 minutengesprekken
Volgende week donderdag kunt u zich ook weer inschrijven voor het 10-minuten gesprek. We doen
het net als de vorige keer. Donderdag schrijven eerst de gezinnen met meerdere kinderen op school
zich in. Dan kunnen vrijdag de gezinnen met één kind op school zich inschrijven.
Schoolassistent
Helaas gaan Annemarie Tanis en Jolanda van Rees stoppen met deze leuke taak binnen de school.
Geritha Goudzwaard wil een gedeelte op zich nemen, maar dan hebben we nog een dag in de week
iemand nodig.
Welke ouder vindt het leuk om op dinsdagmorgen van 08.30u-11.45u allerlei kleine klusjes voor de
school te doen? Te denken valt aan boodschappen, koffie rondbrengen, kopieerwerk en bestellingen
plaatsen. Als u meer informatie wil kunt u dit opvragen bij de bovengenoemde mensen. En u kunt
natuurlijk ook een ochtendje meelopen. We horen graag wie er belangstelling heeft.
m.dejager@cbs-groen.nl
Finalist Beverwedstrijd
Afgelopen november/december hebben de groepen 6, 7 & 8 meegedaan aan de Beverwedstrijd.
Deelnemers kregen verschillende vragen die te maken hebben met informatica, algoritmen, structuren,
informatieverwerking, logica, puzzels en toepassingen. De opgaven waren zó gemaakt dat iedereen
ze met logisch en goed nadenken kon oplossen.
Een van onze leerlingen heeft 164 punten gehaald. Dit aantal punten was hoog genoeg om door te
gaan naar de finale. Deze zal zaterdag 1 februari plaatsvinden op de Universiteit van Leiden. Abigaïl
uit groep 8, we wensen je veel succes!!
Voorleesontbijt
Gisteren hadden de kleuters het voorleesontbijt. Dhr. van Klinken heeft verteld over vogels in de
winter. Zo zijn er wintergasten en zomergasten en vogels die het hele jaar in Nederland blijven. Wat
eten de vogels eigenlijk? De kinderen hebben veel geleerd.
Open dag / inschrijven
Dinsdagmorgen 21 januari hadden we een open ochtend, er zijn veel belangstellenden geweest. Veel
kinderen zijn ingeschreven. We mochten ook nieuwe gezinnen verwelkomen. Kent u nog iemand met
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een kind dat in de komende tijd (geboren tussen augustus 2016-juli 2017) 4 jaar wordt? Dan kunt u ze
misschien nog attenderen op de mogelijkheid om eens vrijblijvend een kijkje te nemen op onze
school.
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