Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Ouderavond
Save the date!
Per abuis hebben we in de voorgaande nieuwsbrief een onjuiste datum aan u doorgegeven. Wijzigt u
het in uw agenda?
D.V. donderdagavond 16 april is het weer zo ver! De ouderavond van de Adviesraad. We hebben
deze keer een onderwerp uitgezocht dat ons allemaal aan zal spreken:
‘Opvoeden tegen de tijdgeest in vraagt om bezieling’
De spreker is moeder en mediapedagoog bij Driestar educatief. Zij heeft hier eerder al een opiniestuk
over geschreven:
(https://www.rd.nl/opinie/opvoeden-tegen-de-tijdgeest-in-vraagt-om-bezieling-1.1596393)
Voor de ouderavond zal de Algemene Ledenvergadering gehouden worden.
Hartelijke groet van de AR
Collecte kerstviering en zendingsgeld
De collecte die tijdens de kerstviering van de bovenbouw gehouden is, heeft €336,68 opgebracht. We
zouden dit bedrag overmaken naar het project van Woord en Daad: noodhulp Voedselcrisis Jemen.
Op de site staat dat we helaas geen geld meer kunnen overmaken naar dit project. Daarom maken we
het geld over naar het project Noodhulp orkaan Phanefone van Woord en Daad.
Daarnaast hadden we ook wat zendingsgeld over. Elke maandag halen we geld op voor de 3
adoptiekinderen die wij sponsoren bij Woord en Daad. We hadden totaal €203,03 over. Ook dit bedrag
zullen we naar dit project overmaken.
Op woensdag 25 december en donderdag 26 december is de orkaan Phanfone over het eiland Oost
Samar op de Filipijnen geraasd.
De orkaan heeft de dorpen Parena en Gigoso (gemeente Giporlos) getroffen. Er zijn honderden
huizen beschadigd en sommige kwetsbare woningen verwoest. Gelukkig hebben veel mensen gebruik
kunnen maken van de evacuatiecentra die in 2015 (met hulp van Woord en Daad donateurs) gebouwd
zijn. Daar hebben de inwoners samen Kerstfeest kunnen vieren.
Woord en Daad is deze noodhulpactie gestart onder de naam 'Noodhulp orkaan Phanfone'. Binnen
het Christelijk Noodhulpcluster is er afstemming geweest over de noodhulpactie.
10 minutengesprekken
Vanavond zijn de 10 minutengesprekken. Wilt u ons helpen om het bij 10 minuten te laten? Mocht het
te kort zijn, wilt u dan een vervolgafspraak maken?
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Ouder-schoolgesprek schooltijden
Donderdag 26 maart organiseert de schooltijden commissie een ontmoetingsavond. Op deze avond
willen we met elkaar in gesprek gaan over schooltijden. Als commissie willen we informeren, maar ook
een gesprek organiseren met ouders en school. We willen met elkaar de voor- en nadelen per rooster
inzichtelijk krijgen.
U heeft via de mail de verschillende soorten schooltijden roosters gekregen op de bewaarbrieven. U
kunt deze ook terugvinden op de website van de school, bij de nieuwsbrieven.
We nodigen u hartelijk uit om deze avond aanwezig te zijn en met ons mee te denken.
De avond begint om 20.00u en eindigt om 21.00u. U kunt zich inschrijven voor deze avond via de
SocialsSchools agenda.
ExperiGO
In de afgelopen week en in de komende weken zullen de klassen van onze school naar ExperiGO
gaan. Zij zullen daar kennis maken met allerlei vormen en technieken rond media. Dit is alvast een
opstapje naar onze schoolbrede projectweken ‘Media’.
Met de technieken die ze bij ExperiGO zien en leren, moeten ze in de klas verder. Daarna mogen ze
nog een keer naar ExperiGO om het geleerde te laten zien en verder te ontdekken.
Beverwedstrijd
Zaterdag 1 Februari ben ik naar de Beverwedstrijd gegaan in de Universiteit van Leiden. Het was wel
heel erg spannend maar ook leuk om te doen. Uiteindelijk ben ik 37e van de 79 deelnemers
geworden. Ik heb nog een mooi certificaat gekregen en op de foto geweest.
Van Abigaïl

Voorleeswedstrijd
Dinsdag 11 februari zal Willem Groenenboom ons vertegenwoordigen bij de regionale
voorleeswedstrijd. Willem gaat een stukje voorlezen uit het boek ‘Dubbele dreiging’ . We wensen hem
veel succes!
School 13.00u uit
Het is nog een beetje vroeg, maar toch wil ik u er op wijzen dat dinsdag 18 februari de kinderen om
13.00u uit zijn.

Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Missie-trip
In de eerste twee weken van de zomervakantie organiseert Interserve een missie-trip naar Indonesië.
Deze trip gaat naar het gebied en naar het echtpaar dat ik, Marieke, in 2013 een aantalmaanden heb
ondersteund. Ik heb er een fantastische tijd gehad.
Als u mensen kent die belangstelling hebben om ook eens te ruiken aan en te ervaren hoe het is om in
het buitenland te werken/wonen, is dit een mooie gelegenheid. U kunt ze dan verwijzen naar de
website https://www.interserve.nl/agenda/ ‘Missie-trip Indonesie’ .
Voor gedetailleerde informatie kunt u mij ook mailen op mijn prive mailadres. Die staat op de site van
Interserve.
hartelijke groet,
Mede namens alle leerkrachten van de Groen,
Marieke de Jager

