Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
SportteamGO
SportteamGO heeft in de tweede week van januari een aantal testjes afgenomen. Daarbij hebben ze
gekeken naar de motorische ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten krijgen de uitslagen van
deze testjes. Wij kunnen de kinderen nu ook met gym beter op hun niveau benaderen.
De kinderen krijgen een diplomaatje en een tip voor een sport die misschien bij hen past. Dit is een
vrijblijvend advies.
Geboren
Afgelopen week is bij Yoeri (groep 1/1i) een broertje geboren. Van harte gefeliciteerd met de geboorte
van Justin. En bij Ravi (groep 1/2 ) is een zusje, Charlie, geboren. Ook van harte gefeliciteerd!
We wensen beide gezinnen Gods zegen bij de opvoeding.
Welkom
Alexander is afgelopen zondag 4 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd en welkom op de Groen. We
wensen hem een goede tijd bij ons.
Voorjaarsvakantie
Volgende week hopen we allemaal te gaan genieten van een weekje rust. Vakantie dus!
Ouderschoolgesprek
In de kalender van de school op SocialSchools kunt u aangeven of u 26 maart aanwezig bent bij het
gesprek over andere schooltijden. We nemen die avond geen besluit, maar willen met elkaar het
onderwerp verkennen. Op de site staan nog de bewaarbrieven met de informatie over de
verschillende roosters.
Projectweek
In de tweede week na de voorjaarsvakantie starten de projectweken. Het thema is media. Een aantal
klassen hebben al een voorproefje genomen op het thema, zij konden naar ExperiGO in Oude Tonge
Bureau Halt ‘Online Veiligheid
Maandag na de voorjaarsvakantie heeft groep 8 een les van bureau Halt over ‘online veiligheid’.
Eerste week van de maand
In de eerste week na de voorjaarsvakantie is er op maandag een gebedsbijeenkomst in het leslokaal
tussen groep 3 en groep 4. Deze begint om 8.30u.
In diezelfde week is er ook weer contactweek. Neem gerust contact op met de leerkracht.
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Projectweken
Als afsluiting van de projectweken over Media,willen we eenmalig weer een ouderwetse schoolkrant
uitgeven. Onze schoolkrant heette Schoolpraetjes. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen/ bedrijven
die een advertentie willen plaatsen. Op deze manier hopen we de kosten te kunnen dekken. De
kosten zijn slechts 10 euro voor een kwart pagina. Inlichtingen of opgeven bij
rtmannetje@cbs-groen.nl
hartelijke groet,
Mede namens alle leerkrachten van de Groen,
Marieke de Jager

