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Activiteitenkalender in januari
Bezoek van de dominee
Week van de Cito
Receptie juf Yvonne

Beste wensen!!
Hoewel het al 12 januari is, willen wij iedereen nog
een heel goed nieuwjaar wensen! Wij hopen dat het
voor iedereen die zich verbonden voelt met school
2017 een mooi jaar gaat worden. Wij zullen in ieder
geval onze uiterste best doen om het voor de
kinderen een fijn jaar te laten worden.
Het team van de Groen van Prinstererschool.

Januari is de maand van de Cito
Vanaf de tweede helft van januari krijgen alle
kinderen voor verschillende onderdelen een toets om
te zien hoe de ontwikkelingen gaan.
De resultaten van deze Citotoetsen geven een beeld
hoe de resultaten zich verhouden met leerlingen van
dezelfde leeftijd in Nederland. Ook krijgt de school
op deze manier een beeld hoe de resultaten zich
verhouden met andere vergelijkbare scholen.
De toetsen worden niet alleen afgenomen, maar ook
bestudeerd en geanalyseerd.
Wat gaat goed en waar is meer aandacht voor nodig.
Op welke wijze?
Zo ontstaat een “Plan van Aanpak”, geldig voor de
volgende periode. In juni zijn er ook Citotoetsen en
wordt er weer op deze manier naar de resultaten
gekeken.
Afscheidsreceptie voor juf Yvonne.
Op 26 januari is er voor iedereen die afscheid wil
nemen van Juf Yvonne een receptie tussen 15.15 uur
en 16.30 uur.
We hopen veel mensen te verwelkomen.
Nadere informatie krijgt u binnenkort!

Foto’s op de website
Door een storing is het helaas op dit moment niet
mogelijk om naar de foto’s op de website te kijken.
Ons excuses hiervoor.
De foto’s zijn binnenkort te zien, nadat een
wachtwoord is ingevuld.
Dat wachtwoord geven wij u in het volgend Groentje
KinderRaad
Vlak voor de kerstvakantie is de KinderRaad weer bij
elkaar geweest om over het thema “feesten en
vieringen op de Groen” te praten.
Van tevoren hebben we alle feesten en vieringen van
de Groen op een rijtje gezet:
De KinderBoekenWeek, Sint, Kerst, Pasen, de
Koningsdag, juf/meesterfeest en de verkeersdag.
Vervolgens mochten de kinderen uit de KinderRaad
punten geven.
Ze mochten 3 punten geven voor het leukste feest, 2
punten voor het iets minder leuke feest, 1 punt voor
het dan minder leuke feest.
Kerst werd het meest gewaardeerd met 21 punten,
het meester en juffenfeest het minst met 4 punten.
Fijn dat de kerstviering zo werd gewaardeerd!
Naar het meester en juffenfeest gaan we kijken.
“We toveren een lach op het gezicht van kinderen
in Nederland”.
Op de website kunt u het volgende hierover lezen:
Veel kinderen in Nederland groeien niet veilig op. Ze
leven in armoede, waardoor er thuis veel stress is. In
hun jonge leven hebben ze al veel meegemaakt:
honger, huiselijk geweld, eenzaamheid,
verwaarlozing. Ook kinderen in Nederlandse
asielzoekerscentra hebben veel te verwerken. Ze
hebben vaak traumatische dingen meegemaakt en
missen hun vertrouwde omgeving. De mensen om hen
heen zijn gespannen en verdrietig. Hun leven is vol
met onzekerheden.
Op het volgend adres kunt u hier wat meer informatie
over vinden:
http://www.kerkinactie.nl/projecten/een-lach-ophet-gezicht-van-kinderen-in-nederland
Op dinsdag kunt u voor dit prima doel geld
meegeven aan uw kind.
Wij hopen op een mooie opbrengst!
U helpt toch ook?!
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Afsluiting weerbaarheidstraining
Vrijdag 13 januari is de 7 e en laatste les van de
weerbaarheidstraining die groep 6 en 7 gevolgd
hebben vanuit de GGD met Ard Zwijnenburg. Het
waren mooie lessen op vrijdagmiddag, waarin de
groepen aan de slag gingen met voor zichzelf
opkomen, het hebben van een JA, NEE, TWIJFEL
gevoel, groepsdruk, lichaamstaal, pesten en goede en
slechte geheimen. Elke vrijdag na school werd de
training doorgesproken met de leerkrachten, en
werden er afspraken gemaakt hoe hier verder aan
gewerkt zou worden in de groepen. Ook hangen er
posters in de klas en door de school, waar alle tips en
tools nog eens bij elkaar staan. Al met al waren het
nuttige en fijne lessen. Morgen wordt de les voor de
kinderen afgesloten met het doorslaan van een
plankje als zij dit willen ( als een leerling dit niet wil
is NEE zeggen ook een goede manier om voor jezelf op
te komen!). We zijn benieuwd…..

Bezoek van juf Sandra en Luke!!
Juf Sandra heeft vandaag bij iedereen en bezoekje
gebracht, samen met haar Luke!
Het gaat heel goed met allebei!

Als uw kind heeft meegedaan, zou de GGD erg graag
uw mening hierover willen weten.
U krijgt binnenkort een brief hierover.
Alle antwoorden zullen anoniem worden verwerkt.
Uw bevindingen worden meegenomen in het traject
van de weerbaarheidstraining, waardoor de kwaliteit
in de toekomst wordt vergroot.
Gezocht: Creatieve duizendpoten!
Wij gaan weer zoeken…
We willen nieuwe SR leden vinden voor nu en voor
straks.
We zijn vooral op zoek naar creatieve duizendpoten.
Mocht u hier belangstelling voor hebben, horen wij dit
graag. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw
kind. Mocht u hier wat informatie over willen hebben,
kunt u uw vraag stellen aan Renata of aan Willem.
We hopen snel ouders te kunnen vinden!
Bezoek van de dominee
Morgen komt dominee Paul van Dijk bij ons langs in
alle groepen.
Hij gaat kennismaken met alle kinderen en gaat wat
vertellen over het thema waar we het ook in de groep
over hebben, n.a.v. Kind op maandag:
“Hij is bijzonder”.
Het is de bedoeling dat de dominee wat regelmatiger
bij ons op bezoek komt.
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