Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Geboren
Bij familie de Jager is vorige week een zoon geboren. Ze noemen hem Olivier.
Ook bij familie Jansen is een zoontje geboren. Zij noemen hem Seth.
We feliciteren beide gezinnen van harte met de geboorte van hun zoontje en wensen hen Gods zegen
toe bij de opvoeding.
Van de MR
De MR hoopt te vergaderen op 29 januari. We bespreken dan onder andere het jaarverslag.
Mocht u bespreekpunten voor de MR hebben, dan kunt u deze mailen naar: mr@cbs-groen.nl of
t.vandersluijs@cbs-groen.nl
Huiswerkbegeleiding
Twee Maatschappelijke stagiaires, Martijn Wagner en Cornelis Tieleman, hebben aangeboden om
half uurtje huiswerkbegeleiding op school te geven. Zij willen vanaf 20 januari op dinsdag en
donderdag een uurtje op school aanwezig zijn om leerlingen te helpen bij het leren of het maken van
hun huiswerk. Wilt u er gebruik van maken? Uw kind kan na overleg met u, zich inschrijven op een
rooster. Dit rooster hangt op het witte bord bij de entree.
De begeleiding vindt plaats in het lokaal van groep 7.
Kinderen kunnen zich inschrijven per kwartier, met een maximum van 2 kwartier.
Vanavond schoonmaakavond
Bij de hoofdingang hangt de indeling voor de schoonmaakavond. Alle ouders die zich opgegeven
hebben staan erin vermeld. Mensen die zich niet opgegeven hebben maar toch vanavond komen,
mogen bij aankomst zelf even kijken waar de meeste hulp nodig is.
Bovenschoolse plusgroep
Afgelopen dinsdag heeft Kindwijs een ouderavond georganiseerd over hoogbegaafdheid en de
bovenschoolse plusklas.
Op de avond is ook de naam van de plusklas bekendgemaakt: De Verrekijker
De Verrekijker kijkt verder dan de eigen school en verder dan de reguliere lesstof en zoomt in op de
ondersteuning die onze cognitief getalenteerde leerlingen nodig hebben.
Tijdens de avond heeft de werkgroep hoogbegaafdheid de plannen aangaande deze Verrekijker groep
nader toegelicht. Er zal na de voorjaarsvakantie een pilot van 10 weken starten.
Deze pilot, een Verrekijker groep van 13 kinderen, zal op donderdagen in het gebouwtje op ons
schoolplein zijn. Na de zomervakantie starten we met 2 Verrekijkergroepen.
Ingrid Leenheer, directeur van Zomerland en ikzelf, Marieke de Jager, zitten in de werkgroep.
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Nationale Voorleesweken groep 1 en 2
Volgende week woensdag starten de Nationale voorleesweken voor de kleuters. Op
woensdagochtend willen we starten met een voorleesontbijt. Voor meer informatie verwijs ik naar
SocialSchools. De leerkrachten zullen daar z.s.m. wat informatie delen over dit ontbijt.
Op donderdag komt Juf Dorien van de bibliotheek mooie prentenboeken aanbieden. Ook daarover
kunt u lezen op SocialSchools.
Open dag / inschrijven
Dinsdagmorgen 21 januari is de inschrijving van de nieuwe leerlingen. Alle leerlingen die in de
komende tijd (geboren tussen augustus 2016-juli 2017) 4 jaar worden en bij ons naar school
willen, zijn van harte uitgenodigd om met de ouders op onze school een kijkje te nemen.
U bent van harte welkom tussen 09.15u en 11.30/11.45u. U kunt uw kind gelijk inschrijven, de
formulieren liggen bij het kantoortje van de directie, maar u kunt ook eerst een gesprekje hebben met
de directie. Neemt u het identiteitsbewijs van uw kind mee naar school? Dat hebben we nodig om uw
kind in te schrijven. Weet u iemand met jonge kinderen in uw buurt? Brengt ze dan op de hoogte van
deze open dag, we heten ze van harte welkom.
hartelijke groet,
Marieke de Jager

