Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Te Koop
We hebben 5 beeldschermen ( LG flatscreen) , 5 toetsenborden met muis voor u in de aanbieding. U
kunt deze als set overnemen voor €25,00 per set. Laat het ons even weten. m.dejager@cbs-groen.nl
Tevredenheidspeiling
Wij proberen regelmatig een peiling uit te zetten, zodat wij als school informatie van ouders krijgen.
Tijdens de oudersgroepsgesprekken en andere contactmomenten geven sommige ouders ons een
compliment of een aandachtspunt waar we als team over na kunnen denken.
Nu willen wij van alle ouders weten hoe u over de school denkt, de pluspunten en de verbeterpunten.
Alle oudste kinderen krijgen een briefje mee met de website en de inlogcodes voor een peiling. U heeft
tot 4 december de tijd om de peiling in te vullen. Deze peiling is uiteraard anoniem. Alvast heel
hartelijk dank voor de moeite. Op een later tijdstip hoort u van ons de pluspunten en de
verbeterpunten.
Mijn excuses voor de layout van het briefje. Helaas had het systeem geen andere vorm.
Tweedaagse directeuren Kindwijs
Deze woensdag en donderdag zijn alle directeuren van de Kindwijs scholen twee dagen met elkaar
weggeweest. In de Kapellerput bij Heeze hebben ze met elkaar nagedacht over nieuwe manieren van
onderwijs en onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Dit laatste krijgt binnen de Kindwijs scholen
steeds meer vorm. Binnenkort is er een informatiebijeenkomst, daar hoort u later meer over.
Welkom
Afgelopen maandag is Yoeri 4 jaar geworden. We heten hem van harte welkom op de Groen. We
wensen hem een fijne tijd bij ons op school.
En donderdag 21 november is Selah 4 jaar geworden. Ook Selah heten we van harte welkom op de
Groen en we wensen haar een goede tijd bij ons op school.
Pakjesmiddag
Donderdag 5 december vieren alle groepen op hun eigen wijze pakjesmiddag. De groepen 5-8 hebben
lootjes getrokken. Helpt u de kinderen mee met een leuke surprise? Het hoeft geen kunstwerk te zijn,
maar er moet wel echt iets leuks van gemaakt zijn. . Een gedichtje erbij wordt zeker gewaardeerd. De
cadeautjes in de surprise zijn rond de €5,00
Een hartelijke groet,
Mede namens alle leerkrachten van de Groen
Marieke de Jager

