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Een extra editie van het Groentje, omdat er zo
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Feest op de Groen!!
Wat was het een groot feest vanmorgen op de Groen!!
Natuurlijk mochten juf Ellis en juf Miriam niets weten
over de voorbereidingen van het feest en dat was heel
goed gelukt!
Eerst kregen beide juffen een ontbijtje van de Groen
en toen de juffen naar school kwamen stonden alle
kinderen klaar om een bloem te geven aan juf Miriam
of aan juf Ellis.
En er was een hele goede reden voor dit alles: juf Ellis
en juf Miriam zijn al 25 jaar juf, bijna al die jaren juf
op de Groen.
Toen we allemaal binnen waren, gingen de juffen
langs alle groepen, want iedere
groep had iets voorbereid.
Intussen werd het taartenbuffet
klaar gezet en alle kinderen
kregen een heerlijk stukje
taart. Een aantal moeders had
deze taarten gebakken.
Voor beide juffen was het een
ochtend waar ze nog lang met
plezier aan terug zullen denken
en wij ook!
Beide juffen staan volgende
week zelfs in de krant. Alle ouders die ons zo goed
hebben geholpen, heel hartelijk dank!!

Afsluiting van de kinderboekenweek
Morgen wordt de kinderboekenweek feestelijk
afgesloten.
Iedereen die het leuk vindt, mag morgen vanaf 11.45
uur naar onze tentoonstelling komen kijken in de aula
van de school.
We hopen weer veel (groot)ouders te kunnen zien!!
U komt toch ook?
Vervanging juf Sandra
Juf Sandra gaat met zwangerschapverlof!
Op vrijdag 4 november is juf Sandra er voor het
laatst, daarna gaat ze genieten van haar verlof waarin
een ongetwijfeld prachtig kind geboren gaat worden.
Juf Ilona (de Winter) neemt het vanaf dan van juf
Sandra over.
Doordat juf Ilona nog niet bekend is met onze mooie
school, zal zij vanaf de week daarvoor, dus vanaf 2
november er ook al zijn. Zo kan zij in die week van
alles leren over onze school.
Wij wensen beide juffen veel sterkte toe!!
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!!
In de week na de herfstvakantie kunt u in het
Groentje zien hoe laat de groepen voor iedereen
“open gaat”, één keer voor de pauze en één keer
na de pauze.
Mocht u een nieuwe ouder kennen? Nodig die dan
ook uit want iedereen is welkom!
U kunt nog steeds om een poster vragen, of om een
folder!!
Wij zijn ook op zoek naar enthousiaste ouders die
onze school willen promoten in de wijk
Wie onze school een warm hart toedraagt en een goed
woordje wil doen bij nieuwe toekomstige ouders,
noemen wij:

“Een Vriend van de Groen”.
Bezoek onze website: www.gvprinsterer.scopescholen.nl
Jan Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen aan den Rijn
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