Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Schooltijden Commissie
Op 14 november is de schooltijden commissie weer bij elkaar gekomen. ZIj hebben met elkaar
gesproken over de ontwikkelingen in het dorp. Verder hebben ze met elkaar gesproken over de
interviews die ze gehouden hebben met de scholen die voor een bepaald rooster gekozen hebben.
Wij willen bij de komende nieuwsbrieven elke keer een bewaarbrief doen met daarop een toelichting
op een van de roosters. Nadat we deze informatie met u hebben gedeeld gaan we een vervolg
plannen. Op dit moment denken we aan een informatieavond over de verschillende schooltijden en
roosters.
Bij de komende nieuwsbrief kunt u een uitleg verwachten over het Hoorns Model.
Terugblik op pakjesdag
We kijken terug op een gezellige dag. We danken alle ouders voor de hulp die ze geboden hebben.
Zonder uw hulp hadden we niet zoveel kunnen doen.
De kleuters hebben genoten van het
Pietenpad en een Poppenkastspel met SInt en Piet. In de
middenbouw hebben de kinderen allerlei Pietenspelletjes
kunnen doen. En die prachtige surprises van de bovenbouw
waren ook erg leuk!

Onderbouw kerstviering
Op dinsdagmorgen 17 november zijn de kinderen van groep 1-3 vrij.
Die middag vieren de kinderen van deze groepen kerstfeest in het verenigingsgebouw ‘Vita Nova’ in
de Van Aerssenstraat in Sommelsdijk.
Om 13.15u gaan de deuren van de zaal open en kunt u uw kind naar zijn/haar plek brengen. U kunt
dan plaatsnemen op de stoelen achter de kinderen.
Per kind mogen er 2 volwassenen mee komen. Er kunnen geen kleine kinderen mee! De viering zal tot
15.00u duren, na afloop kunt u nog een kopje koffie of thee drinken.
Midden/Bovenbouw Kerstviering
Op woensdag 18 november wordt de kerstviering van groep 4-8 in de Hervormde kerk aan de Ring
van Middelharnis gehouden. De viering begint om 19.00u.
De deuren gaan om 18.40u open. De kinderen wachten buiten bij de eigen leerkracht, u kunt zelf
alvast naar binnen gaan om een plaatsje te zoeken.
Er zal deze avond ook een collecte gehouden worden. De kinderen kunnen bij het binnenkomen van
de kerk het geld in een collectezak doen. Bij de uitgang zal gecollecteerd worden voor het project
Voedselcrisis in Jemen van Woord en Daad.
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Tijdens deze viering zal er ook een livestream zijn. Deze kunt u later terugzien op de site van de
hervormde kerk van Middelharnis. Wilt u niet dat uw kind eventueel in beeld zal komen, dan kunt u
dat kenbaar maken bij m.dejager@cbs-groen.nl
Maandagochtend 16 november en woensdagochtend 18 november zullen de kinderen oefenen in de
kerk.
Uitnodiging voor ouderavond Hoogbegaafdheid
In de bijlage vindt u een uitnodiging voor een algemene ouderavond over hoogbegaafdheid. Deze
avond wordt georganiseerd door de werkgroep Hoogbegaafdheid van Kindwijs, de scholengroep waar
onze school ook bij hoort.
Als u belangstelling heeft kunt u zich opgeven via SocialSchools. Dit kan tot woensdag 19 december.
Snoep in de klas
Het valt ons op dat veel kinderen na de middag met kauwgom in hun mond naar school komen. Ze
vergeten dit vaak uit te spugen en soms vinden we het gewoon in de gang op de grond. ZOu u als
ouders er op willen letten dat de kinderen geen kauwgom mee naar school nemen. Sommige kinderen
nemen ook snoep mee naar school. Ook dit vinden we niet goed. Tijdens de pauze kunnen ze hun
pauzehap opeten, maar een zak snoep is niet de bedoeling.
Straat afgesloten
Morgen is het straatje naar de parkeerplaats van de Bosseschool afgesloten. Dit kan ook voor ons wat
verkeershinder opleveren. Houd u daar rekening mee.
Een hartelijke groet,
Mede namens alle leerkrachten van de Groen
Marieke de Jager

