Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Oliebollenactie Woord & Daad
Zaterdagochtend 9 november DV vindt de jaarlijkse oliebollenactie van Woord en Daad weer plaats.
De verkoop van de oliebollen begint op 9.30 uur en met genoeg hulp kunnen we 11.30 uur klaar zijn.
Aan de leerlingen van groep 5/6, 7 en 8 is deze week al gevraagd hierbij te helpen. Graag vragen we
ook via de nieuwsbrief uw aandacht voor deze actie. Wie helpt met verkopen en welke ouder, opa,
oma of andere vrijwilliger helpt als begeleider? Opgeven kan bij één van de juffen. Ook oud-leerlingen
die het leuk vonden om te helpen mogen zich weer opgeven! De opbrengst van deze actie is voor het
thema “Noodhulp en Weerbaarheid”. Wereldwijd nemen natuurrampen toe. We willen onze kwetsbare
naasten bijstaan in nood. Dat doen we door na een ramp direct noodhulp te verlenen. Maar ook door
hen voor te bereiden op mogelijke rampen.
We hopen dat we weer genoeg hulp krijgen, om in heel Middelharnis langs de deur te kunnen gaan!
Met vriendelijke groet,
Anneke de Bakker, comitélid Woord en Daad Goeree-Overflakkee voor Middelharnis
Tel. nr. 487807
www.woordendaadgo.nl
Voertuigen wedstrijd
Donderdagmiddag 17 oktober kunnen alle kinderen hun bijzondere voertuigen, die thuis gemaakt zijn
met hun groepje, vanaf 12.45 uur op het schoolplein neerzetten. De overblijfkinderen zetten hun
voertuig om 8.30 uur in het overblijflokaal, als ze gaan eten zetten ze hun voertuig op de goede plaats.
Op het plein is er voor elke groep een apart vak waar ze hun zelf ontworpen voertuig kunnen
tentoonstellen. Om 15:00 uur zullen we de winnaars bekend maken op het grote plein.
U als ouder bent hierbij ook van harte welkom!
MR

Woensdag 16 oktober willen we als M.R. weer vergaderen. Als er punten zijn die u als ouders
graag besproken zou zien en die bij de M.R. horen, dan kunt u ons mailen:
t.vandersluijs@cbs-groen.nl
Fietsverlichtingscontrole
In de week na de herfstvakantie willen de verkeersouders de fietsverlichting weer controleren. De
dagen worden donkerder en dan is het veilig voor uw kind om een goed licht op de fiets te hebben.
Op ….. oktober worden de kinderen van groep 3-8 op de fiets verwacht.
10 minutengesprekken planning via SocialSchools
Donderdag 31 oktober en dinsdag 5 november vinden de 10 minutengesprekken van groep 1-8 plaats.
Deze gesprekken zijn vooral gericht op de sociale ontwikkeling van uw kind. We zullen u veel vragen
stellen over uw kind. Natuurlijk mag u deze vragen ook aan ons stellen.

Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Volgende week woensdag zullen we in SocialSchools de planning van de 10 minutengesprekken
openzetten voor de ouders met meer kinderen op school. En voor de ouders met 1 kind op school
zullen we de planning pas op donderdag open zetten.
Dus dit keer niet met een briefje, maar zelf inplannen.
Oudergroepsgesprek
Afgelopen dinsdag heeft het oudergroepsgesprek en de informatieavond van groep de kleuters
plaatsgevonden. Het verslag van het oudergroepsgesprek wordt later naar u toegestuurd. Dan bent u
allen op de hoogte.
Het verslag van het gesprek van groep 3 komt zsm.
Het verslag van het gesprek van groep 5/6 heeft u inmiddels ontvangen.
Een hartelijke groet,
Mede namens alle leerkrachten van de Groen
Marieke de Jager

