Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Datum kerstviering
In de vorige nieuwsbrief had ik 17 en 18 november geschreven. Dat moet natuurlijk 17 en 18
december zijn.

Vrijdag 20 december continurooster voor bovenbouw
Vrijdag 20 december hebben de kinderen van de bovenbouw (groep 6-8) een continurooster. Ze eten
allemaal op school, daardoor kunnen we de lunch pauze inkorten en zijn we om 14.30u uit.
Onderbouw kerstviering
Op dinsdagmorgen 17 december 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 december 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.
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 in beeld komt, dan kunt u dat kenbaar maken
bij mij. m.dejager@cbs-groen.nl
Maandagochtend 16 december en woensdagochtend 18 december zullen de kinderen oefenen in de
kerk.
Uitnodiging voor ouderavond Hoogbegaafdheid
Vorige week heeft u een uitnodiging gekregen voor een ouderavond over hoogbegaafdheid. Deze zal
plaatsvinden op 14 januari in Oude Tonge.
Als u belangstelling heeft kunt u zich opgeven via SocialSchools. Dit kan tot woensdag 19 december

.
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Bericht van Kidzeiland
Mogelijk heeft u het vrijdag of vandaag al gezien, maar binnen een dag
stond de prachtige nieuwe ruimte voor onze peuterspeelzaal en BSO
op het plein van de Bosseschool.
Aankomende 2 weken wordt de unit aan de binnenzijde afgebouwd. In
de kerstvakantie worden deze ruimtes ingericht, zodat we na de
kerstvakantie gelijk kunnen starten met de peuterspeelzaal en de BSO.
In deze beide ruimtes zullen we tijdens schooltijd peuterspeelzaal
aanbieden. Voor schooltijd gaan we voorschoolse opvang (VSO)
aanbieden. Kinderen worden opgevangen voor schooltijd en kinderen van de onderbouw worden op
tijd naar school gebracht. Na schooltijd bieden we naschoolse opvang (NSO). De kinderen worden uit
school opgehaald.Tevens bieden we vakantieopvang en incidentele opvang tijdens vrije (studie)
dagen. Onze openingstijden sluiten aan op schooltijden.
Onze nieuwe BSO biedt opvang aan 44 kinderen. Wij bieden een plek waar kinderen na school
kunnen ontspannen, leeftijdsgenootjes ontmoeten en zelf kiezen uit een breed scala van activiteiten
die binnen en buiten plaats vinden.
Wij willen graag een betrokkensamenwerkingspartner zijn voor De Bosseschool en de Groen van
Prinsterer. Met als doel; kinderen een goede aansluiting bieden tussen kinderopvang en onderwijs.
Onze samenwerking gaat verder dan het ophalen van de kinderen na schooltijd voor de BSO.
Er zijn op verschillende dagen nog plekken beschikbaar op de BSO! Wilt u starten in januari, dan is
dat nog mogelijk. Ook als u zich wilt inschrijven voor later in het jaar, is dat mogelijk. Informatie kunt u
vinden op www.KidzEiland.nl of u kunt bellen met 0187 -760006 (optie 1) om telefonisch de
mogelijkheden en uw wensen te bespreken.
Tevredenheidspeiling ouders
Hartelijk dank voor het invullen van de tevredenheidspeiling. 39% van de ouders heeft gereageerd op
de oproep. Dat zijn voldoende reacties om een evenwichtig beeld te geven en met de uitslag aan de
gang te gaan.
U geeft ons gemiddeld een 7,9. Hartelijk dank. Dit is een prachtig cijfer.
Op 4 punten scoorde we onder de gestelde norm (3,00)
*De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school. (2,74)
*De school vraagt regelmatig wat ik verwacht van school. (2,57)
*De school informeert mij regelmatig over wat ze wil verbeteren. (2,93)
*Op school wordt voldoende aandacht besteed aan andere culturen (2,76)
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Op de onderstaande 4 punten scoorde we het hoogst.
*Mijn zoon/dochter voelt zich veilig in de klas (3,53)
*Ik ben tevreden over de nieuwsbrieven die ik ontvang (3,53)
*Op school wordt voldoende aandacht besteed aan projecten. (3,63)
*De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is (3,65)
Alle andere punten zijn dus tussen de 3,00 en 3,53.

Gebedsbijeenkomst
Elke eerste (les)maandag van de maand, komen een aantal ouders bijeen in het lokaal tussen groep 3
en 4, om samen te bidden voor de school. Zo ook weer de maandag na de kerstvakantie. We heten u
van harte welkom. De bijeenkomst duurt meestal een halfuurtje.
Die momenten zijn nu ook opgenomen in de kalender van SocialSchools
Schoonmaakavond
In de tweede week na de kerstvakantie staat de schoonmaakavond al op het rooster. Graag wil ik u
daarop attent maken. U kunt zich via de activiteit in de agenda van SocialSchools opgeven.
We starten om 19.00u en willen om 21.00u stoppen. Bent u maar een gedeelte van de avond
beschikbaar dan kunt u zich toch gewoon opgeven. We waarderen elke inzet!

Een hartelijke groet,
mede namens alle leerkrachten van de Groen
Marieke de Jager

