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Activiteitenkalender
Afsluiting van de KinderBoekenweek
Start van de Herfstvakantie
Schoolfotograaf
Ouderavond
Open Ochtend

Het programma van de Kinder Boeken week

Het thema is: “Opa's en Oma's, voor altijd jong”.
De kinderboekenweek is vandaag van start gegaan!
Er waren wel heel veel opa’s en oma’s vanmorgen op
school en op het plein!
Dit is het volle programma van de rest van de
Kinderboekenweek:
Vrijdag 7 oktober maken we er een leesfeest van, en
lezen de bovenbouwkinderen voor aan de
onderbouwkinderen, en aan de kinderen van De
Kleine Beer.
Op maandag 10 oktober zal groep 2 in het kader van :
“voor altijd jong” gaan zingen bij Oudshoorn.
Woensdag 12 oktober is er weer een boekenmarkt,
dus ga vast op zoek naar boeken die verkocht kunnen
worden!
Vrijdag 14 oktober sluiten wij de kinderboekenweek
feestelijk af met een tentoonstelling in de aula.
U komt toch ook?

Open ochtend!!
Op vrijdag 4 november vieren wij onze open
ochtend!!
U kunt eindelijk eens een kijkje nemen in alle
groepen van de school!
Altijd al eens willen zien hoe de tablets nu eigenlijk
werken?
Altijd al weleens willen weten hoe de sfeer is in de
groep van uw kind?
U als ouder, maar ook alle opa’s en oma’s,
buurmannen en buurvrouwen, alle ouders die nog
geen kind op school hebben: iedereen is van harte
welkom op onze Eerste Open Ochtend!!

“Vrienden van de Groen”.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die
onze school willen promoten in de wijk
(en daarbuiten, want we zijn het waard!).
Wie onze school een warm hart toedraagt en een
goed woordje wil doen bij nieuwe toekomstige
ouders, mag zich terecht een
“Vriend noemen van de Groen”.
-Wonen er bij u in de straat jonge kinderen?
-Beschikt u over een netwerk van ouders,
bijvoorbeeld via werk of sportclub?
-Werkt u bv. in een winkel?
Als u één van bovenstaande vragen met “ja” kunt
beantwoorden, kunt u ook onze vriend zijn/
worden.

Leerlingenkaart
Nog niet alle ouders hebben de leerlingenkaart
ingeleverd, zodat wij deze gegevens (nog) niet
actueel kunnen maken. Wilt u hier voor 14 oktober
aan denken? Mocht u de leerlingenkaart niet meer
hebben, hoort meester Willem dit graag.

Wat kunt u betekenen voor de Groen?
Wilt u een poster van ons ophangen?
Wilt u een folder uitdelen aan (nieuwe) ouders
Wilt u een foder neerleggen bij uw werk?
Wij hopen op veel enthousiaste ouders en u kunt
zich opgeven bij meester Willem:
wkn@youscope.nl

Doppen sparen!!
Door het succes van het vorig schooljaar
gaan we voorlopig door met doppen
sparen voor het goede doel!
U ontlast het milieu en steunt tegelijk
KNGF geleidehonden. De opbrengst van die
doppen komt rechtstreeks ten goede aan de
opleiding van deze honden.

Een aantal ouders hebben zich al opgegeven,
n.a.v. het vorige Groentje: Hartelijk dank!!
De posters zijn sinds vanmorgen beschikbaar.
Meester Willem zal contact met u zoeken!!
U kunt uiteraard zelf ook naar hem toe, voor
zo’n mooie poster die Pieter Dirkzwager heeft
ontworpen. Dank!
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Bezoek aan Avifauna
Op dinsdagmiddag is groep 3/4 naar Avifauna
geweest. Daar hebben ze geleerd welk gereedschap
een vogel bij zich heeft om te kunnen eten. Zo had de
flamingo een soort zeef in zijn snavel waarmee
hij het eten uit het water zeeft en gebruikt de ara
zijn snavel als een soort notenkraker.
Aan het eind zijn we ook nog naar de lorri’s geweest.
Er waren zelfs een paar dappere kinderen die ze
hebben gevoerd!! Dat vonden de lorri’s zo fijn dat ze
zelfs op je hoofd kwamen zitten.
Het was een leuke en leerzame middag.

Schoolfotograaf
Op donderdag 27 oktober komt de fotograaf
Op school.
LET OP: Dat is direct de eerste week na de
herfstvakantie!!

Internet afhandeling:
De afhandeling van de foto’s zal weer via internet
plaatsvinden.
Intekenlijsten:
De school hangt 2 intekenlijsten op voor de broertjes
en zusjes foto’s. Iedereen die graag een
foto wenst van samen dient zich in te schrijven, ze
gaan onder schooltijd samen op de foto.
De lijst met kleintjes van thuis start om 8.30 uur
Met vriendelijke groet,
De fotograaf
Excursie op de boerderij
Op 30 september zijn we naar de boerderij geweest
en iedereen vond wel iets leuk, we zijn naar de
koeien geweest en hebben een stukje kaas gekregen
een filmpje gezien en dan ook nog in de stal zijn we
geweest. Er was een bok die keer op keer een goeie
kopstoot probeerde uit te delen, er waren erg zachte
koeien allen likte ze je erg graag aan de handen er
waren kalfjes die pas geboren waren. Kregen we nog
een stukje kaas er was een klein lammetje, die was zo
zacht als dons er, een klein kalfje dat niet bij je in de
buurt durfde te komen, er waren wat oudere koeien
en die zaten zo gezegd op school, maar je mocht ze
zelf voeren. We hebben een enorme kies gezien en
mogen voelen die was afkomstig van een koe, de
boerin had verteld dat koeien ook wisselen en soms
vinden ze de kies van een koe. Ik had gevraagd of ze
een melk record hadden en die hadden ze wel 53 liter
gaf die koe, het was echt ontzettend vermakelijk.

Verder schrijft de schoolfotograaf:
geschreven door Tjeerd, groep 8
Geachte ouders,
Donderdag 27 oktober a.s. komen wij op school om
de kinderen te fotograferen. (individueel+groep+bz)
Omdat de foto’s digitaal worden opgenomen is het
resultaat duidelijk het beste bij een gemiddelde kleur
van de bovenkleding.
Frisse kleuren komen het beste over.
Zwart is vaak somber en fluor is zeker niet verstandig.
Bij regen is het belangrijk dat uw kind(eren) niet met
kletsnatte haren op school aankomen.
Achtergrond:
De achtergrond is dit jaar een muur. Neutrale lichte
kleur. Geen specifiek kleding advies.
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