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Activiteitenkalender 2022-2023 
 

  

5 t/m 16 
oktober 

Kinderboekenweek thema Gi Ga 
Groen 

13 oktober Informatieavond VO groep 7/8 

14 oktober Schoolbreed voorlezen 

19 oktober BHV herhaling na school  

20 oktober 1e kinderraad vergadering 

24 t/m 28 
oktober 

herfstvakantie 

1 november Groep 5-6 Archeon (Vikingen) 

3 november Studiedag groep 1 t/m 8 vrij 

 
Kinderboekenweek 
Van woensdag 5 t/m zondag 16 oktober is het 
kinderboekenweek. Aangezien een speerpunt op 
ons jaarplan 22-23 is: “Lezen is leuk”, besteden 
we hier natuurlijk veel aandacht aan. En wat is het 
al leuk geweest de afgelopen dagen! Er is veel 
gelezen, voorgelezen en gepraat over boeken. 
De kinderen hebben een boekenquiz gedaan en 
ze kregen allemaal lekker stukjes komkommer, in 
het kader van Gi Ga Groen. We hebben ook een 
boekenruil gehad, waarbij iedereen een ander 
boek mee naar huis kon nemen. 
Morgen, vrijdag 14 okober, sluiten we de 
kinderboekenweek af met schoolbreed voorlezen.  
De kinderen uit de bovenbouw lezen door de hele 
school kinderen voor uit de onderbouw, waarbij de 
kinderen van de Kleine Beer natuurlijk ook 
meedoen. 
Uiteraard stoppen wij na de kinderboekenweek 
niet met (voor-)lezen, jullie toch ook niet? 
  

 
 

Winnaars verkleedwedstrijd 
Woensdag 5 oktober startte de kinderboekenweek 
met een verkleedwedstrijd. Wat ontzettend gaaf 
om zoveel kinderen in het groen naar school te 
zien komen. We hebben elfjes, beren, 
boswachters, ninja’s en nog veel meer gezien. 
Het was dan ook moeilijk een winnaar te kiezen, 
maar het is toch gelukt!  In groep 1/2  is Ammar 
de winnaar, in groep 3/4 Emilia, in groep 5/6 Noa 
Kraaij en in groep 7/8 heeft Noa Metselaar 
gewonnen, gefeliciteerd! 

 
Boekenruil 
Gisteren was de boekenruil. Bijna de helft van de 
kinderen had één of meer boeken meegenomen, 
leuk! Gelukkig hadden we op school ook nog wat 
boeken voor de kinderen die dit niet gedaan 
hadden, zodat iedereen uiteindelijk met een boek 
naar huis kon. 
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Voorlezen is leerzaam 
Tijdens de kinderboekenweek lezen wij extra voor 
in alle groepen. Uiteraard stopt het voorlezen niet 
na de kinderboekenweek. Er zijn namelijk veel 
voordelen aan voorlezen.Voorlezen vergroot de 
woordenschat, verreikt de fantasie, motiveert om 
zelf te lezen, leert dat lezen leuk is, kinderen leren 
beter te luisteren en zich beter te concentreren, 
maar vooral is het gewoon gezellig! 

 
 
Studiedag 
Op donderdag 3 november hebben we met het 
hele team een studiedag. Er zal iemand komen 
die ons meer verteld over Passend onderwijs en 
de verschillende ondersteuningsprofielen daarbij. 
Verder staat technisch lezen en bewegend leren 
op de agenda en gaan we aan de slag met onze 
visie zichtbaar maken en de sociale veiligheid. 
Genoeg te doen dus! 
 
Bewegend leren 
Bewegend leren is één van de speerpunten dit 
schooljaar. Wat leuk om te zien dat in alle 
groepen de leerstof ook op een actieve manier 
behandeld wordt. Speurtochten met werkwoorden 
vervoegen, estafette met ‘erbij’ en ‘eraf’ sommen, 
letterspeurtochten of leestikkertje. De kinderen 
zijn erg enthousiast en wij ook. We merken dat 
ervaren door doen erg goed werkt bij de kinderen 

en gaan daar dit schooljaar ons steeds verder in 
ontwikkelen. 
 
Kinderraadverkiezing 
Donderdag 6 oktober was het dan zover: in groep 
5/6 en in groep 7/8 werden verkiezingen 
gehouden voor de Kinderraad. Er waren in het 
totaal 17 leerlingen die zich hiervoor opgegeven 
hadden. Zij hadden op een briefje op geschreven 
waarom zij in de Kinderraad wilden en vertelden 
dit voor de klas, stoer hoor! Uiteindelijk zijn er 6 
nieuwe kanjers gekozen die dit jaar met ons 
meedenken en praten om alles op de Groen nog 
beter te laten verlopen.  
Welkom Nabiha, Ashton, Niki, Tom, Ruben en Liz! 
Volgende week donderdag is de eerste 
vergadering met deze kanjers. 

 
 
Lege ijsbakken/chineesbakjes 
Wij sparen op school lege ijsbakjes en lege bakjes 
van de chinees. Hiermee kunnen wij de komende 
tijd leuke dingen doen. Helpt u mee sparen? Ze 
kunnen ingeleverd worden bij de leerkracht of in 
het 1000 poot lokaal. 
 
BHV Herhaling 
Woensdag 19 oktober hebben juf Karin, meneer 
Ron en juf Sandra de bhv herhaling. Dat is een 
scholing waarbij zij gaan oefenen met het 
ontruimen van de school, wat te doen bij brand, 
wat te doen bij kleine ongevallen (iemand valt op 
het schoolplein) en ook komt reanimatie aan bod. 
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Zij hebben er al papieren voor, maar elk jaar 
wordt met deze nascholing weer even het 
geheugen opgefrist. 

 
Stukje van de OC vergadering  
Donderdag 6 oktober zijn alle leden van de 
oudercommissie aanwezig geweest op onze 
eerste vergadering. Fijn om ons ook dit jaar weer 
te mogen inzetten voor leuke activiteiten. We 
zitten nog middenin de Kinderboekenweek waar 
we samen met school onderdeel van hebben 
kunnen zijn, maar zijn achter de schermen ook al 
druk bezig met de voorbereidingen Sinterklaas. 
Vol enthousiastme gaan we er ook dit schooljaar 
weer wat leuks van maken met elkaar! 

 

Infoavond VO 
Vanavond is er voor de ouders van groep 7 en 8 
een infoavond over de route naar de middelbare 
school. De inloop is om 19.15 uur en de 
presentatie start om 19.30 uur. Juf Marleen zal 
vertellen over de procedure, data wanneer wat 
gaat gebeuren en ze vertelt wat over alle 
middelbare scholen die er zijn. Belangrijk om 
hierin meegenomen te worden en een 
weloverwogen keus te maken. Het is ook goed 
voor ouders van leerlingen uit groep 7 om te 
komen, want in de praktijk blijkt dat kinderen die al 
in groep 7 naar open dagen gaan, al gerichter 
gaan kijken en kiezen zonder dat daar meteen 
druk achter zit. We hopen veel ouders te 
verwelkomen vanavond!  
 
 
Kanjertraining 
Dinsdag 27 september en dinsdag 4 oktober 

hebben juf Grace, juf Suzanne, juf Renee en juf 

Karin de Kanjertraining gevolgd. Ze hebben veel 

geleerd over de regels van de kanjertraining, de 

verschillende petten die er zijn en welke 
energizers je kan spelen in de groep. Op 

woensdag 11 januari is de laatste bijeenkomst 

en dan hebben we er weer 4 nieuwe, 

gecertificeerde teamleden bij! 
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