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Activiteitenkalender
Jaarmarkt
Continurooster
Start van de KinderBoekenWeek
Afsluiting van de KinderBoekenweek
Start van de Herfstvakantie

Terugblik naar de informatieavond
Afgelopen maandag was u in de gelegenheid om veel
informatie te krijgen over de groep van uw
kind(eren).
Wat gaat uw kind dit schooljaar leren, op welke
manier?
De opkomst van de avond was redelijk.
Wij zijn aan de ene kant blij dat deze ouders er
waren, maar willen ook benadrukken dat we het
jammer vinden dat er ook veel ouders niet bij waren.
U heeft wel wat gemist…
Ouderhulp
In het vorig Groentje schreven wij al dat we ouders
zochten voor de SR en het LOT
(Luizen Opsporing Team)
In dit Groentje vragen wij weer om uw hulp. Samen
zijn wij school en hebben wij uw hulp hard nodig…
-Wij zoeken ouders voor onze technieklessen op de
woensdag. Meester Rens, de oud directeur van de
Groen, geeft eens in de drie weken op woensdag de
techniekles. (Volgende week woensdag voor het eerst
in groep 1-2). Komt u ons helpen?
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.
-Ook zoeken wij ouders voor crea-middagen. Dat zijn
middagen waar we creativiteitslessen met kinderen
willengaan houden.
Als u dit leuk vindt bent u van harte welkom. Wilt u
aangeven op wat voor een middag in de week u dit
het best vindt uitkomen?
Dus:
Wij zoeken ouders voor:
-De SR
-Het LOT team
-De techniekles
-De crea-middag

Kinderboekenweek
Het thema van dit schooljaar is
“Griezelen”.
Wij hebben het hier al met elkaar over
gehad en afgesproken dat we op een
passende manier met dit thema gaan
werken, zonder dat dit eng is en kinderen
echt gaan griezelen!
Stage op de Groen
Hallo lieve kinderen, ouders en verzorgers van de
Groen van Prinsterer school!
Mijn naam is Kaj Lunstroo, ik doe de
PABO en zit nu in het derde jaar.
Dit schooljaar loop ik stage in groep
3 en 4, bij Juf Ellis en Juf Sandra. Ik
ben aanwezig op de woensdag en
donderdag.
In de eerste twee weken heb ik
kennisgemaakt met de school, mijn
collega's en de leerlingen. Zelf heb ik een erg goed
gevoel over mijn stage plek en ik hoop veel te kunnen
leren van en met de kinderen dit schooljaar. Voor
vragen of andere meldingen kan iedereen altijd bij
mij terecht!
Ik wens iedereen een fijn schooljaar.
Met vriendelijke groeten, Meester Kaj!
Stakingsdag?
U heeft deze week iets kunnen lezen over een
landelijke stakingsdag in het Primair Onderwijs
op 5-10-2017 aanstaande.
Deze dag valt samen met “de dag van de leraar” en
dat is geen toeval.
Of wij en op welke wijze wij meedoen met deze actie
is op dit moment nog onduidelijk.
De SCOPE scholengroep is dat op dit moment aan het
onderzoeken. Uiteraard brengen houden wij u op de
hoogte.
Studiemiddag na school
Op 10 oktober hebben we na schooltijd een
studiemiddag/ avond gepland. We hebben 4 van dit
soort vergaderingen na schooltijd in de middag/
avond gepland in dit schooljaar.
We hebben te weinig “marge uren” voor de
bovenbouw dit schooljaar, zodat we niet onder
schooltijd een studiedag kunnen plannen.
Op deze manier kunnen we toch over de verdere
ontwillelingen van de school blijven praten.
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