Schooljaar
Schooljaar 2014-2015
2017-2018 –– 21
8 januari
september
2015
2017

22-09-2017
02-10-2017
05-10-2017
12-10-2017
14-10-2017

Activiteitenkalender
Continurooster, tot 14.00 uur, gr5-8
Start van de KinderBoekenWeek
Stakingsdag
Afsluiting van de KinderBoekenweek
Start van de Herfstvakantie

Onze school is gezond!

Onze school heeft
het vignet Gezonde
School behaald!
Met het vignet
Gezonde School
laten wij zien dat
de school voldoet
aan de
kwaliteitscriteria
die zijn opgesteld
door deskundigen.
Wij zijn trots op dit
behaalde
resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt
bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval
en een gezondere leefstijl. Zo zorgen we voor actieve
en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving,
een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de
persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar
leerlingen.
Wij hebben in de afgelopen periode hard gewerkt aan
het certificaat “welbevinden”, wat heeft geleid tot
een handboek Sociale Veiligheid. Alle SCOPE scholen
gebruiken dit nu.
Bovendien hebben we speciale aandacht voor het
themacertificaat Relaties en seksualiteit gehad.
We geven strucureel in iedere groep hier lessen over.
“Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo
Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein
zien dat onze school een gezonde school is!”
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse
landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het
vignet) Gezonde School? Kijk dan op
www.gezondeschool.nl.

Inzet van Willem
Al vanaf het begin van dit schooljaar is Willem niet
alleen directeur van de Groen.
Hij is ook interim-directeur geworden van De
Wildschut en Prinsenbos in Gilze.
Het Prinsenbos is een school voor asielzoek-kinderen
met of zonder status, (of in afwachting hierop) op het
AZC in Gilze.
Deze interim-periode zal duren tot de kerstvakantie.
Voor 50% (20 uur) is Willem in Gilze en voor 20 uur is
hij op de Groen.
We hebben goed onderzocht naar de haalbaarheid van
dit alles. De bereikbaarheid van Willem is niet
minder; het mailverkeer van de scholen gaat door
elkaar heen. Ook de telefonische bereikbaarheid blijft
hetzelfde. De continuïteit blijft dus hetzelfde.
Dit alles is goed doorgesproken met het bestuur, team
en MR.
Kinderboekenweek
Van 4 tot 15 oktober is er weer Kinderboekenweek.
Dit jaar met het thema: Gruwelijk eng.
Bij de Groen zal dit al starten op maandag 2 oktober.
Dit jaar is het thema griezelen maar wij zullen samen
met de school hier voor iedere groep passende
activiteit bij bedenken.
Boekenmarkt
Op woensdag 11 oktober organiseren wij weer onze
jaarlijkse boekenmarkt. Heb je thuis nog boeken die
je niet meer wilt lezen, dan mag je ze verkopen
tijdens de boekenmarkt. De boeken hebben een vaste
prijs van 50 cent, 1 euro of 2 euro. Zet alvast de
prijsjes op de boeken en je moet zelf zorgen voor
wisselgeld. De leerlingen van groep 1 t/m 4 mogen
alleen onder begeleiding van een volwassenen de
boeken verkopen. Er is geen begeleiding vanuit school
voor kinderen die boeken (ver-)kopen. De
boekenmarkt start om 12 uur in de aula, maar je mag
vanaf 11.50 uur je boeken alvast klaar leggen. De
boekenmarkt duurt tot 12.30 uur.
Heb je geen boeken om te verkopen, maar wil je wel
graag boeken kopen, dan mag dat natuurlijk ook.
Alleen kinderen die geld mee hebben, mogen om 12
uur (groep 1 t/m 4 alleen onder begeleiding) naar de
aula. Wilt u dan uw kind om 12 uur uit de groep
halen. De leerkracht blijft namelijk met de overige
kinderen in de groep, totdat de school om 12.15 uur
uit gaat.
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Top geheim!
Wij zijn op zoek naar personen, die in het geheim
naar school willen komen om voor te lezen in de klas (
het zou leuk zijn als u verkleed komt). Dit mogen
ouders, opa’s & oma’s of een bekende van de
kinderen zijn.
Het moet voor de kinderen een verrassing zijn wie er
komt voorlezen. Zij mogen van te voren raden wie er
komt. Dit doen we aan de hand van vijf hints, die de
voorlezer van te voren heeft doorgegeven. Denk
hierbij aan: leeftijd, beroep, hobby’s enzovoort.
Zou u het leuk vinden om voor te lezen of kent u
iemand, die dit graag zou willen doen? Dan kunt u een
mail sturen naar dfs@youscope.nl (juf Diony) of
svd@youscope.nl (juf Sandra) met daarin de 5 hints,
wanneer u wilt komen voorlezen en in welke groep.
Wij laten u dan zo snel mogelijk weten of dit ook
uitkomt in de desbetreffende groep. En vergeet niet:
Het is topgeheim!
Boeken sparen
Ook kunt u van 2 september tot 30 november bij Total
tankstations sparen voor acht spannende Taptoe
Kinderboeken. Bij elke 5 liter brandstof krijgt u een
stempel. Een volle spaarkaart met 5 stempels levert 1
gratis kinderboek naar keuze op!
Mocht u de boeken zelf niet willen hebben, dan
kunnen wij ze op school goed gebruiken.

Geoorloofd schoolverzuim
Helaas komt het steeds vaker voor dat er geen verlof
wordt aangevraagd, maar als “mededeling” wordt
gemeld dat een kind niet naar school komt.
Dit mag niet, dit is “ongeoorloofd schoolverzuim” en
we kunnen dit melden aan de leerplichtambtenaar,
alle consequenties zijn voor u.
Ieder verlof moet vantevoren worden aangevraagd,
middels een formulier wat u kunt vragen aan Willem.
Zelfs aan ouders van leerlingen die nog niet
leerplichtig zijn willenwe dit vragen.
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.
Net als alle andere SCOPE scholen gaan wij ook
staken. U heeft inmiddels hier een brief over gehad.
Er is die dag géén school.
Wij zouden op 10 oktober ’s avonds gaan praten over
de ontwikkelingen van de school, dit gaan we nu op 5
oktober met elkaar doen.

We maken er met iedereen een spannend maar vooral
leuk en (lezend) Kinderboekenweek van!
MR
Donderdag 14 september hebben we de eerste
vergadering van dit schooljaar gehad. Voor de vakantie
hadden we 2 openstaande vacatures, maar inmiddels
kunnen we u melden dat voor de oudergeleding Lorena
(moeder van Ruben uit groep 1/2) en Sohara (moeder van
Bilal uit groep 6/7) ons team zijn komen versterken. In het
volgende groentje zullen alle leden van de MR zich even
aan u voorstellen.
De MR vergaderingen zijn openbaar en u kunt altijd
aanschuiven om mee te luisteren. We zullen belangrijke
stukken op zoveel mogelijk op de website plaatsen. Mocht
u vragen hebben, dan kunt u ons altijd aanspreken.
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