Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Overblijfouders gezocht
De overblijfcommissie zoekt nog meer overblijfouders die hun steentje bij kunnen dragen. We hebben
op dit moment 25 ouders die helpen. De ene is 1x per maand ingeroosterd een andere 1x per week.
Ondanks deze inzet hebben we toch nog veel gaten in het rooster. Welke ouder(s) wil ons helpen? Al
is het maar 1x in de maand om de gaten die nu in het rooster zitten op te vullen.
Welkom en afscheid
Voor de herfstvakantie hebben we afscheid genomen van familie van Ginkel. Zij zijn weer terug naar
Canada. We vonden het fijn dat ze even bij ons waren.
We heten Fleur en Laurens van harte welkom bij ons op school. Zij zijn na de vakantie bij ons gestart
in groep 2 en groep 4. We wensen hen een fijne tijd bij ons op de Groen.
10 minutengesprekken groep 1 t/m 7
As. donderdag hebben we de 10 minutengesprekken. U heeft zelf een tijd gekozen die u het beste
uitkwam. We vragen u om zich aan de 10 minuten te houden en als u meer nodig heeft een afspraak
te maken om op een ander tijdstip verder te praten met de leerkrachten.
Gesprekken groep 8
De gesprekken van groep 8, die vooral gericht zullen zijn op de NIO/NPVJ uitslagen, zullen in week
46 en 47 plaatsvinden. Als het goed is heeft u zich al ingeschreven op een van de tijden.
Mail KidzEiland
Afgelopen dinsdag heeft u een aankondiging van KidzEiland ontvangen. Daarin staat dat de
peuterspeelzalen naar een unit op het plein van de Bosseschool verhuizen. Daar zal ook de BSO van
KidzEiland georganiseerd worden. De BSO van Kibeo zal tot nog de zomervakantie in het gebouwtje
op het plein zijn, daarna zal er geen BSO meer bij ons op het plein zijn.
KidzEiland zal samen met de Bosseschool en de Groen van Prinsterer samenwerken aangaande de
BSO.
Verplaatsen kerstviering groep 4 t/m 8
De hervormde kerk van Middelharnis is op donderdagavond 19 december helaas bezet. Wij hebben
onze viering verplaatst naar woensdag 18 december.
Fietsverlichtingscontrole
Woensdag hebben de verkeersouders de fietsverlichting van de kinderen gecontroleerd. Fijn dat er al
zoveel fietsen goed verlicht waren, met name nu we weer de donkere dagen tegemoet gaan. Een
enkele leerling was niet op de fiets. We gaan er vanuit dat de ouders zelf de verlichting controleren.
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Schoolontbijt
Woensdag 6 november hebben we het nationaal schoolontbijt. De kinderen mogen die ochtend één
keer zonder ontbijt naar school komen. We eten met elkaar een gezond ontbijt.
Wilt u voor de zekerheid eventuele voedselallergieën doorgeven aan de leerkracht en bespreken wat
uw kind dan wel mag?
We willen u vragen om woensdag 6 november de volgende spullen meer te geven: bord, beker,
bestek. We maken liever geen gebruik van wegwerpspullen.
Dankdag voor gewas en arbeid
Op de eerste woensdag van november is de nationale dankdag voor gewas en arbeid. Ook wij
besteden daar weer aandacht aan. Deze dankdag willen we stilstaan bij de geschiedenis van het
beleg en de bevrijding van Samaria. Het thema is: ‘Goed bericht!’. Er wordt gelezen uit 2 Koningen 7,
waarin God laat zien hoeveel macht en goedheid Hij heeft. Hij zorgt in het verhaal voor meer dan
genoeg voedsel. Vier melaatse mannen mogen het goede bericht met anderen delen. Wij mogen
daarom ook op deze dankdag ons verbazen en verwonderen over de goedheid van de Heere God!
Daarnaast willen we ook een inzameling houden voor de mensen die het minder hebben dan wij. Elke
klas heeft een krat waarin de kinderen producten kunnen zetten (er moet een houdbaarheidsdatum op
staan). Deze krat leveren we dan op 7 november in bij de voedselbank.
Helpt u mee? Dan kunnen we ook op deze manier onze dankbaarheid tonen door te delen.
Ontruimen
Volgende week woensdag hebben we de eerste ontruimingsoefening van het jaar. In een korte
instructie wordt aan de kinderen verteld wat ze moeten doen als het alarm afgaat.
Schoolfruit
In de week van 11 november krijgen we weer schoolfruit. De kinderen krijgen vanaf dan elke week op
dinsdag, woensdag en donderdag een stuk fruit. Naast dit stukje fruit mogen de kinderen nog een
eigen gezonde snack meenemen.
Vraag van een externe instantie
Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg, gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke
levensovertuiging.
We zoeken in regio Ridderkerk in het brede kerkelijke segment naar nieuwe pleegouders. Er vindt een
informatieavond over pleegzorg plaats op:
20 november | Ridderkerk
Wilhelminakerk, Bourgondischelaan 1
Inloop 19:30 uur, aanvang 19:45 uur
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Heb jij ruimte in je hart en huis? Wil jij je thuis delen met een pleegkind? Tijdens een informatieavond
krijg je informatie over wat pleegzorg is en kun je vragen stellen aan ervaren pleegouders. Aanmelden
of meer informatie: deeljethuis.nl.
Een hartelijke groet,
Mede namens alle leerkrachten van de Groen
Marieke de Jager

