Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Projectweken ‘Reis mee’
Op 1 oktober willen we schoolbreed starten met het project 'reis mee' (thema van de
kinderboekenmaand)
We willen het project op een ludieke, speciale manier openen. Op het plein gaan we bijzondere
voertuigen tentoonstellen.
Hier hebben we uw hulp als ouders bij nodig. Heeft u (of kent u iemand die) een (bijzonder) voertuig
heeft? We denken aan: motor (met zijspan) , oldtimer, paard en wagen, kinderwagen,
landbouwwerktuig, kano, tandem, paard en wagen, ambulance, solex, scooter, limousine, jeep,
legervoertuig, zeilbootje, zweefvliegtuig, niets is te gek.
Wilt u meedoen om deze tentoonstelling tot een succes te maken? Stuur dan voor woensdag
25 september een mail met foto van uw voertuig en een korte toelichting over het voertuig
naar: rtmannetje@cbs-groen.nl
Bij een bijzondere opening hoort ook een spectaculaire afsluiting, noteer in uw agenda:
donderdagmiddag 17 oktober. Hierbij zullen de kinderen de hoofdrol spelen, onder het motto 'ter land,
ter zee of in de lucht'.
Social schools
In de afgelopen weken hebben we gemerkt dat SocialSchools een belangrijk communicatiemiddel is
naar de ouders.
We merken ook dat een aantal ouders de berichtjes die wij plaatsen niet zien. Dat is jammer. U mist
belangrijk nieuws over het huiswerk, excursies en andere zaken.
Afgelopen week hebben we, bijvoorbeeld, via SocialSchools laten weten dat we helaas geen
vervanger konden vinden voor een zieke leerkracht. Dit bericht hebben we de avond van te voren op
SocialSchools gezet. Het is belangrijk dat iedereen dat op tijd gelezen heeft.(Dit bericht zullen we nooit
op de dag zelf afgeven. Als een leerkracht zich ‘s morgens ziek meldt en we geen vervanging kunnen
vinden, zullen we dat die dag intern oplossen)
Met dit voorbeeld willen we duidelijk maken dat SocialSchools echt belangrijk is voor u!
Kijkt u alstublieft elke dag even!
Verkeerslessen
De verkeerslessen voor groep 1/1i, groep 1/2 en groep 3, kunnen maandag helaas niet doorgaan. Er
zijn te weinig mensen om deze lessen te begeleiden. De lessen worden op een nader te bepalen
datum gegeven. U kunt ze later terug vinden in de kalender en ze zullen op deze nieuwsbrief vermeld
worden.
Absentie
Wij hebben het liefst dat u absenten meldt via SocialSchools. Echter hebben sommige meldingen
meer uitleg nodig, dan is het fijner als u even belt.
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We merken dat er veel afspraken met artsen onder schooltijd plaatsvinden. We begrijpen dat u niet
altijd buiten schooltijden deze afspraken kan maken. Wilt u wel proberen afspraken zoveel mogelijk
buiten schooltijd te maken?
Schoolkorfbaltoernooi
Op woensdag 25 september hopen drie teams uit groep 5/6 mee te doen aan het jaarlijkse toernooi.
Op dit moment is het speelschema helaas nog niet bekend. Zodra dat binnen is krijgen de betreffende
leerlingen meer informatie. Ook de ouders die aangegeven hebben een team te willen begeleiden,
horen dan meer. Wel is bekend dat de eerste wedstrijden om één uur beginnen, op de korfbalvelden
van "Good Luck". De kinderen moeten daar zelf naar toe komen. Rond vijf uur is het afgelopen. Alle
kinderen krijgen op school een shirtje, broekje en kousen mee. Dat moet na afloop van de wedstrijden
weer worden ingeleverd. De AC-leden zullen deze wassen. Dus graag schone kleren meenemen naar
het veld, zodat de leerlingen zich na afloop kunnen omkleden.
We hopen op een gezellige en sportieve middag.
Opgave aanwezigheid op oudergroepsgesprekken
Volgende week zullen twee oudergroepsgesprekken plaatsvinden. Een voor groep 3 en een voor
groep 5/6. Graag uw aanwezigheid opgeven via SocialSchools.
50 dingen-doe-dag voor groep 3
De kinderen van groep 3 gaan vrijdag 27 september heerlijk de buitenwereld ontdekken en leren in de
natuur! Deze ochtend wordt georganiseerd als aanvulling op het boekje
“50-dingen-in-de-natuur-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde”. Dit boekje wordt aan het eind
van de ochtend gratis uitgereikt aan alle leerlingen. Er is een gevarieerd aanbod workshops.
Er is nog hulp nodig! Zie SocialSchools..
Nieuw AC-leden gezocht
Welke ouders komen onze AC ondersteunen? Twee vacatures staan nog open. Als u belangstelling
heeft om de school en de andere AC-leden te ondersteunen met het organiseren van leuke activiteiten
voor de kinderen van de school, kunt u zich aanmelden bij m.dejager@cbs-groen.nl of een van de
andere AC-leden. Wilt u wat meer informatie kunt u dit vragen aan de AC-leden. De namen van de
leden kunt u vinden op de website van de school, onder het kopje informatie.
Een hartelijke groet,
Mede namens alle leerkrachten van de Groen
Marieke de Jager

