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8 januari
augustus
2015
2017

04-09-2017
20-09-2017
22-09-2017
02-10-2017
12-10-2017
14-10-2017

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

Weer beginnen
Na een mooie en lange vakantie is het weer goed om
alle kinderen en ouders te mogen begroeten.
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft
gehad en dat iedereen weer zin heeft gekregen in een
nieuw schooljaar.
We wensen iedereen: kinderen, ouders, verzorgers,
overblijf en leerkrachten, heel veel plezier dit
schooljaar.
Met elkaar zorgen we voor veel plezier!

Hemelvaart

10 mei, valt in de
meivakantie
21 mei 2018
14 juli 2018
t/m 26 augustus 2018

Pinksteren
Zomervakantie
Studie middagen
groep 1 t/m 4:

6 november 2017
(maandagmiddag)
17 januari 2018
(woensdag)
7 maart (woensdag)
6 april 2018 (vrijdag)
22, 23, 24 en 25 2017
(kamp groep 7/8)

Gymtijden schooljaar 2016-2017
Maandag
10.45 – 11.45 groep 3/4
(Nu in gymzaal Groen,na de herfstvakantie in gymzaal
Samen Op wegschool)
Dinsdag
08.45-09.45
09.45-10.45
10.45-11.45

groep 7/8
groep 6/7
groep 4/5

Wilt u op deze dag ervoor zorgen dat de kinderen in
een stevige tas hun sportkleding meehebben en
schoenen zonder zwarte zolen? Voor de meisjes met
lange haren is het handig om een elastiekje mee te
nemen.
Vakantierooster en studiedagen
Wij geven u het overzicht van de vakanties en vrije
dagen. Neemt u dit over in uw agenda??
Jaarmarkt
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag + Pasen
Meivakantie

20 september 2017
14 oktober 2017
t/m 22 oktober 2017
23 december 2017
t/m 7 januari 2018
24 februari 2018
t/m 4 maart 2018
30 maart 2018
t/m 2 april 2018
27 april 2018
t/m 13 mei 2018

Wie helpt het LOT en de SR een handje?
Luizen Opsporing Team en Schoolraad
Volgende week is er weer een hoofdluiscontrole.
Na iedere vakantie vindt er in iedere groep een
controle plaats.
Vorig schooljaar hadden we helaas te maken met
“hardnekkige hoofdluis”. Hopelijk gaat dat dit
schooljaar beter.
Wij zouden nog heel graag een ouder willen inzetten
om ons hiermee te helpen. Het gaat om een inzet van
ongeveer een uur. Mocht u ons willen helpen, heel
graag! U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw
kind, of bij Sandra Boerakker, de nieuwe voorzitter
van de SR .
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Ook zijn we nog op zoek naar een paar nieuwe SR
leden. Wij zoeken er nog twee, het liefst ouders van
leeringen uit de onderbouw. We komen een paar keer
bij elkaar en helpen bij feesten en vieringen. U kunt
zich ook hiervoor opgeven bij de leerkracht of aan
Sandra Boerakker.
Vanaf volgende week:
Willen we geen ouders meer in de school, als we gaan
beginnen! In de eerste schoolweek begrepen we dat u
graag naar binnen wilde.
Maar voor de rust in de school is het beter als u niet
meer naar binnen gaat.
Na schooltijd kunt u altijd een afspraak maken met de
leerkracht van uw kind.
Als de deur open gaat om 8.20 uur en om 13.05 uur
mogen alleen kinderen naar binnen.
Uiteraard geldt dat niet voor kleuterouders, maar wel
graag bij de kleuteringang naar binnen!
Schoolgids en kalender
De nieuwe schoolgids van dit schooljaar staat op onze
website en u wordt gevraagd om onze schoolgids te
lezen, zodat u overal goed van op de hoogte bent.
Ook zal de schoolgids naar u toe worden gemaild.
Er zijn weer een aantal veranderingen in onze
schoolgids, t.o.v. het vorig schooljaar.
De algemene schoolgids van Scope, waar u allerlei
informatie kunt lezen over Scope, als beleid, visie en
missie is bij de schoolgids van de Groen
samengevoegd.
Wij raden u het lezen van de schoolgidsen van harte
aan!!
Taakspel
Vorig schooljaar zijn we begonnen in groep 6-7 en in
groep 7-8 met “Taakspel”.
Door Taakspel leren kinderen zich nog
“Taakgerichter” op te stellen, wat de concentratie,
de rust in de groep en uiteindelijk de prestaties en
opbrengsten van leerlingen doet vergroten.
De laatste groep gaat dit schooljaar nu ook beginnen
met Taakspel en dat zijn de kleuters.
De kleuterjuffen Selma en Elise krijgen hier een
speciale training voor, zodat ze dit uitgebreid kunnen
oefenen in hun groep.
Doordat Taakspel in “spelvorm” aangeboden wordt,
zijn kinderen bijzonder gemotiveerd hiervoor, om dit
“spel” gezamenlijk met elkaar te spelen.

Als u meer informatie wilt lezen over dit boeiende
onderwerp, kunt u surfen naar:
http://www.taakspel.nl/wat-is-taakspel/hoe-werkttaakspel.aspx
Kindgesprekken
Vanaf volgende week gaan we ook met
kindgesprekken beginnen.
We gaan met alle kinderen een individueel gesprek
houden, waarbij we er proberen achter te komen, wat
uw kind graag zou willen leren, met wie het graag
speelt en hoe we hem/ haar het beste kunnen helpen.
Zo kunnen we nog beter aansluiten wat een kind
graag wil.
Let op!! Continurooster
Op vrijdag 22 september hebben we een
continurooster voor groep 5, voor groep 6-7 en voor
groep 7-8.
De dag begint om 8.30 uur, de kinderen eten op
school (iedereen neemt dus een lunchpakket mee)
en de dag eindigt om 14.00 uur.
Dit doen we, zodat leerkrachten in de gelegenheid
worden gesteld om eerder naar het teamweekend
te gaan.
Algemene informatieavond
Op 4 september is de algemene ouderavond gepland
voor de groepen 1 tot en met 7. Voor groep 8 is de
informatieavond gepland op 25 oktober, hierbij gaat
het dan vooral over het traject naar het Voortgezet
Onderwijs.
De inloop is op 4 september om 19.15 uur, de avond
begint om 19.30 uur.

“Zet de datum van 4 september alvast
in uw agenda, u komt toch ook naar
de informatieavond van De Groen?”
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