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Volgende nieuwsbrief verschijnt op:  

Vrijdag 20 december 

 

 

Agenda 

26 november   MR vergadering 
5 december   Sinterklaasfeest 
19 december    Kerstviering 18.00 uur – 19.30 uur 
20 december – 5 januari Kerstvakantie 
 

Intro 

Langzaam gaat de herfst over naar de winter en maken we ons op voor de 

sfeervolle feesten die bij deze tijd van het jaar horen. Door advent vieringen 

leven we met elkaar toe naar de Kerstperiode. Hoe de Kerstviering er dit jaar 

uit komt te zien kunt u verderop in deze nieuwsbrief lezen.  

Vandaag hebben we met de kinderen een heel bijzondere viering gehad. We 

hebben samen afscheid genomen van Gerda en Dick. Gerda heeft wel 40 jaar schoongemaakt. Eerst 

op de Godfried Bomansschool en later op de Groene Vallei. Dick deed verschillende klussen in en om 

de school. Jarenlang hebben ze zich geweldig ingezet voor de school. We hebben hen met liedjes en 

knutselwerkjes in het zonnetje gezet. De kinderen kregen van hen als dank een zakje chips. Nu gaan 

ze samen genieten van hun pensioen.  

Leerlingenraad 

Wanneer we nog iets verder vooruit kijken dan staat er iets moois te gebeuren; na de Kerstvakantie 
start er een leerlingenraad op school. We hechten er waarde aan dat onze leerlingen meedenken 
over de ontwikkelingen binnen onze school. tevens is het zo dat de leerlingen in de 
tevredenheidspeiling hebben aangegeven de behoefte hebben om over bepaalde zaken mee te 
denken. Door te starten met een leerlingenraad leren kinderen hoe je ook al op jonge leeftijd kunt 
werken aan eigenaarschap en verantwoordelijkheid kunt nemen over de nabije omgeving. We 
noemen dit, als een ‘The leader in me school’  een Schoolbrede leiderschapsrol. 
 
Waarom een leerlingenraad? 

 De kinderen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie. 

 Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. 

 De kinderen leren rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van 
de ander 

 Betrokkenheid met school van kinderen wordt bevorderd. 

 Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken wordt bevorderd. 

 De kinderen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school. 

 Het bevordert de kwaliteit van de schoolorganisatie.  

 De kinderen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.  

 Het team is op de hoogte wat er speelt bij de kinderen.  



 
Hoe is de organisatie? 

 Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen 
uitleg wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt. 

 In iedere groep kan een kind zichzelf verkiesbaar stellen.  

 De leerlingenraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd. Annemarie zal 
hierbij aanwezig zijn.  

 De leden van de leerlingenraad lichten de voorstellen en eventuele besluiten van de 
leerlingenraad vervolgens toe in hun eigen klas. 

 De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas. 

 Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de 
medezeggenschapsraad of het team. 

 Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt besproken in de 
groepen.   

 De leerlingenraad heeft een brievenbus voor post vanuit de groepen.  
 
Een ontwikkeling op school waar we trots op zijn.  
 

Analyse tevredenheidspeilingen 2018-0019 

In mei 2019 hebben we als school een tevredenheidspeiling gedaan onder leerlingen, ouders en 
personeel. We willen daarmee meten hoe kinderen, ouders en personeel onze school ervaren. Hoe 
tevreden zijn zij? Waarin zijn we sterk en waar zijn acties nodig?  
De ouders en personeelsleden hebben een mail gekregen met een link waarmee de vragenlijst thuis 
ingevuld kon worden. De leerlingen van de groep 6 t/m 8 hebben de vragenlijst ingevuld op een 
laptop op school.  
 
Respons 
- 96% van de leerlingen (groep 6 t/m 8) heeft de vragenlijst ingevuld. 
- 64% van de leerkrachten heeft de vragenlijst ingevuld (enkelen waren deze periode ziek).  
- 19% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld.  
 
Gezien de respons bij leerlingen en personeel is de uitslag betrouwbaar. De lage respons onder 
ouders maakt de uitslag van deze vragenlijst niet betrouwbaar. 
 
Eindcijfer 
Leerlingen geven de school een 6,8 
Personeel geeft de school een 7,3 
Het team heeft de uitkomst kritisch bekeken. Ook de MR is betrokken bij de resultaten van de 

peiling. Sommige onderwerpen hebben geresulteerd in acties die in het jaarplan zijn opgenomen. 

Indien u interesse heeft in meer informatie dan kunt u contact opnemen met de directie of de MR 

 Studiedag 

Afgelopen week waren de kinderen vrij op woensdag. De meester en juffen van de school hadden 

een personeelsdag van de SKOVV. Samen met vele collega’s van de stichting hebben we een fijne 

dag gehad die in het teken stond van vitaliteit. Zo hebben we een lezing gehad van Mikkel Hofstee, 

schrijver van het boek “Oermens 2.0”. We hebben verschillende inspirationals gevolgd. De 

beroemde schaatser Jochem Uytdehaage heeft als afsluiter van de dag een prachtig verhaal verteld 

over mentale kracht en over het benutten van je talent onder diverse omstandigheden. 



 

Sint Maarten 

Op 11 november hebben de Donderstenen en de kinderen van de Boomhut met 

elkaar Sint Maarten gevierd. Sint Maarten is een lichtfeest dat gaat over schenken en 

ontvangen.   

Met hun lampionnetjes zijn de kinderen langs de lichtjes gelopen en hebben hun Sint 

Maarten liedjes gezonden bij kinderen van groep 8. Die zaten verspreid over het 

schoolplein met een mandje fruit of koek. Na afloop hebben de kinderen het eten met elkaar 

gedeeld onder het genot van een kopje warme chocolademelk. Al met al een sfeervolle avond.  

Sinterklaas 

Hij is alweer in het land, Sinterklaas. Dat betekent weer een sfeervolle en fijne tijd met elkaar. Vanaf 
25 november mogen de kinderen van groep 5 t/m 8 hun surprises alvast neerzetten in de 
“Schatkamer van Sinterklaas”. Zo kunnen we de komende dagen alvast met elkaar genieten van de 

mooie surprises die zijn gemaakt.  
 
Op 5 december hopen we Sinterklaas weer te ontvangen op de 
Groene Vallei. De kinderen gaan in de ochtend eerst naar hun klas om 
te verzamelen. Daarna gaan ze weer terug naar buiten om met elkaar, 
en met de kinderen van speelzaal de Veldmuis, Sinterklaas en zijn 
Pietjes op te wachten. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te 
zijn. Zodra de Sint zijn opwachting heeft gemaakt nemen de 
leerkrachten de kinderen mee naar binnen. Het wordt vast weer een 
prachtig feest.  
 
 

   

Pietengym voor groep 3 

Alle kinderen van de Boomhut mogen op 2 december gymmen in Pietenkleding.  
 

Open gymles 

Altijd al eens willen weten wat de kinderen leren tijdens de gymles? Graag nodigen 

we u uit voor de open lesweek op maandag 13 januari 2020. Meester Jorik zal zijn 

gymles zo aanbieden dat ouders met hun kind mee kunnen sporten. Via deze 

unieke actie zal Jorik jullie als ouder/verzorger meenemen in de wekelijkse 

structuur van de gymlessen. Hij betrekt alle ouders actief in deze structuur. Per klas kunnen er 

maximaal 10 ouders meedoen. (Bij grote interesse kunnen we eventueel uitbreiden.)  

Via de invullijst bij ingang van de klas kunt u zich hiervoor aanmelden. Wel vragen we een 

respectvolle houding en geen ‘geklets aan de zijlijn’. Als ouder beweeg je mee, help je waar nodig en 

uiteraard wordt een sportieve outfit en zaalschoeisel verwacht.  

 

 

 



Tiny Forest 

Groot Nieuws: de Groene Vallei wordt groener! 

 De Groene Vallei heeft enige tijd geleden bij IVN en de gemeente 

Ede aangegeven belangstelling te hebben voor het starten van een 

Tiny Forest.  

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van 

ongeveer een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor 

vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. 

Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. 

Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. 

Een minibos in de buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme 

dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. 

Onze school is door hen uitgekozen als geschikte plek voor het kleine 

bos. Komend jaar worden er concrete acties ondernomen in 

samenwerking met de buurt en IVN om een Tiny Forest te realiseren 

bij school. Uiteraard worden ook de kinderen, ouders en 

omwonenden betrokken. Ons einddoel: volgend jaar rond deze tijd 

planten we met elkaar, met ouders en kinderen en met de buurt, de jonge bomen voor het bos. Ook 

wordt het buitenlokaal aangelegd.   

De komende maanden zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.  

 

Kerstviering 

Na het sfeervolle kerstdiner vorig jaar houden we dit jaar weer een kerstmarkt in school. De 
kerstmarkt is op donderdagavond 19 december van 18.00 tot 19.30 uur. 
 
De markt is voor alle kinderen van de Groene Vallei en hun familie.  Op de kerstmarkt worden 
zelfgemaakte kerstpullen verkocht en er zullen allerlei doe-activiteiten te doen zijn.  
De opbrengst van de kerstmarkt zal geschonken worden aan het Nationaal Ouderenfonds.    
Omdat we de school helemaal in kerstsfeer willen brengen, zijn we op zoek naar allerlei soorten 
kerstverlichting/lichtsnoeren.  Graag goed voorzien van uw naam afgeven bij juf Daisy of juf Kirsten.  
 
Daarnaast zijn we op zoek naar: 

 Lege glazen potjes (graag schoon en zonder 

etiket. 

 Wc-rollen 

 Kersthuisjes van de Albert Heijn (voor de 

aankleding in de groepen) 

 Mensen die tijdens de kerstmarkt willen 

schminken en nagels lakken (aanmelden bij juf Daisy of juf Kirsten) 

In december krijgt u meer informatie over de kerstmarkt.  We hebben er zin in!  
 
Warme groet, namens de OR: Sabrina van Benthem en Anouk van Aalst 
namens het team: Daisy Mohr, Marijke van ‘t Hooft en Kirsten Langen  



 

Schoolfoto’s 

 

 

 

Nieuws uit de groepen (door Lynn, Ishani, Lauren uit groep 8) 

 
Groep 1/2  heeft de letter Z geleerd. Ze hebben heel hard geoefend voor de viering die echt 
fantastisch was om naar te kijken. Ze hebben in tweetallen een puzzel gemaakt. Zo hebben ze 
geleerd om samen te werken. Ze hebben ook veel sinterklaasliedjes gezongen. Ze hebben ook heel 
veel sinterklaasspulletjes in de klas. Sinterklaaspuzzels, sinterklaaskleurplaten, etc. Ze hebben ook 
veel gedanst. Ze hebben 11 November samen met groep 3 een optochtje gelopen voor Sint-Maarten 
ze hebben heel veel plezier gehad.  

 
Groep 3 heeft negentien nieuwe letters geleerd. Ze zijn begonnen met kern 4 van Veilig Leren Lezen. 
Ze hebben bus sommen geleerd. voorbeeld: er zijn tien mensen in een bus en er gaan 4 weg. 
Hoeveel zijn er over? En ze hebben dieren in de klas. Namelijk regenwormen en pissebedden.   

 
Groep 4 hebben de tafel van 2 en 10 geleerd. Van de tafel van 2 hebben ze deze week een toets 
gehad.  Ze hebben ook een gastspreker in de klas gehad. Ze hebben het over afval scheiden gehad 
en over afval verzamelen. Volgende week hebben ze een opruimmiddag. In en rond het schoolplein.  

 
Groep 5 heeft klokkijken geleerd. Analoog en digitaal. En met spelling hebben ze woorden met de 
korte ei en lange ij. In groep 5 hebben ze ook dit schooljaar voor het eerst lootjes getrokken. Ze 
vonden het superleuk.  



 
Groep 6 is met Brandaan (geschiedenis) bezig met de Boeren en Jagers. Ze hebben ook 2 keer achter 
elkaar hun klassendoel behaald. Verder werken ze met z’n allen lekker door.  

 
Groep 7 had 2 weken geleden een spelletjesochtend in de Van De Knaaphal. De studenten van het 
Dulon college hebben dat georganiseerd. Er waren allerlei spelletjes zoals: liedjes raden, grappige 
filmpjes kijken en niet lachen en Doen, Durf of de Waarheid. Ze waren de enige school uit Ede die dit 
gingen doen. Ze hebben heel veel plezier gehad meester Kees heeft ook meegedaan.  

 
Groep 8 is heel er bezig met de  Voorlopig adviesgesprekken. Vorige week hebben ze Citotoetsen 
gehad. Deze week zijn de gesprekken. Groep 8 heeft ook geholpen bij Sint-Maarten voor de kleuters. 
Ze hebben mandarijntjes / ontbijtkoek / banaan gegeven .  

 
Schoolfotograaf  Verder kun je t/m 24 november de schoolfoto’s zonder verzendkosten bestellen. 
Die worden dan bij school afgeleverd die worden aan uw kind meegeven als het kind weer naar huis 
toe gaat.  

 
Het dierenhok/moestuin  

 
In de moestuin word heel veel en hard gewerkt om de moestuin mooi te houden. Er worden elke 
week bollen geplant. We krijgen hulp van mevrouw Kleiberg die in de flat tegenover onze school 
woont. Deze week gaan wij de cavia’s aan jullie voorstellen. In het dierenhok hebben wij vijf cavia’s. 
Boomie, Twix, Speedy, Vosje en Pablo. In de pauzes kunnen de kinderen de cavia’s aaien en 
knuffelen. Deze, maar ook de andere dieren worden in het weekend verzorgd door kinderen van 
school en hun ouders.  

 
Het zou fijn zijn als er nog een aantal kinderen met hun ouders zijn 

die in de weekenden en vakanties voor de dieren willen zorgen. Je 

bent dan af en toe aan de beurt. Dit is helemaal niet moeilijk en 

vooral erg leuk. Meld je aan bij Juf Wendy. 

 

Nieuws van buiten 

Hallo allemaal,  

Sinds januari van dit jaar zijn wij, Peuteropvang de Veldmuis, gevestigd in de Groene Vallei.  

Wij bieden iedere ochtend van 8.30 tot 12.30 uur peuters een gezellige, leerzame ochtend.  

Onlangs hebben wij een ouderochtend georganiseerd voor ouders van onze peuters en ouders van 

de kleuters van de Groene Vallei. De opkomst was groot en de reacties naderhand zeer positief. Het 

is voor herhaling vatbaar! 

Wij kijken er naar uit om meer gezamenlijke activiteiten te gaan doen.  

Mochten jullie meer willen weten over onze peuteropvang, kom dan gerust bij ons binnen lopen.  

Vriendelijke groet, Janny, Marion en Mariska 

 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kinderactiviteiten Katholiek Ede 

- gezinszondag 24 november om 10:30 in de St. Antonius van Paduakerk 

- gezinsviering 15 december om 10:30 in de St. Antonius van Paduakerk 

- gezinsviering 24 december (kerstavond) om 18:30 in de St. Antonius van Paduakerk 

Wilt u op de hoogte blijven van de kinderactiviteiten van de Katholieke kerk, dan kunt u dit laten 

weten door een mail te sturen naar: kinderactiviteitenkatholiekede@gmail.com. 

 
Wil je ook meezingen met het kinderkoor op kerstavond tijdens de kerstviering? 
 
Hallo allemaal, 
  
Op 24 december 2019 om 18:30 is er weer een gezinskerstviering in de St. Antoniuskerk te Ede. 
Hebben jullie al plannen om te komen?  
Het kinderkoor is al weer druk aan het oefenen met de liedjes. Vorig jaar hebben we alle kinderen 
uit de kerk uitgenodigd om een liedje met ons mee te zingen. Dat vonden we zo leuk dat we dit jaar 
iets speciaals hebben bedacht.  
 We nodigen de kinderen uit om de hele viering mee te zingen! Hoe tof is dat? 
 Dus wil je met het koor meezingen op kerstavond?  
Hou je van ritme en wil je mee helpen met muziek maken? Er zijn ook een aantal slaginstrumenten 
beschikbaar. 
Ben je tussen de 5 en 13 jaar? 
 Dan zoeken we jou! 
  
Het zou dan wel goed zijn als je minimaal 1 repetitie (liefst meerdere) komt oefenen. En op 
kerstavond zelf zingen we van te voren in (vanaf ongeveer 17:30 uur). 
  
We repeteren op de vrijdag van 18:30 tot 19:30 en je bent welkom op: 
Vrijdag 6 december  
Vrijdag 13 december 
Vrijdag 20 december 
  
De ingang is aan de achterkant van de kerk. De deur gaat om 18:30 ook pas open, dus kom niet te 
vroeg. 
 Voor vragen of aanmelden,  neem dan even contact op met contactouder van het kinderkoor: Ria 
Lucas dmv mail of whatsapp: rialucas73@gmail.com / 06 23826770). 
Weet je nog niet zeker of je mee wilt doen, kom dan gewoon even tijdens een repetitie langs. 
Aanmelden is dan niet nodig. 
 
En natuurlijk is er voor alle zangers een leuke attentie aan het einde van de viering.  
Met hartelijke groet, 
Kinderkoor Sing to God 
 
 

mailto:kinderactiviteitenkatholiekede@gmail.com


Gezinsviering 15 december 

3e zondag van de advent  
 

We zijn al onderweg naar Kerstmis. Op deze 3e zondag 

van de advent wordt het alweer een beetje lichter. We 

kijken met elkaar uit naar Kerstmis.  

Pastoor Henri ten Have gaat voor en het koor “Sing to 

God” zingt weer mooie liedjes. 

Jij komt toch ook?  

 

 

Het wordt Licht!    Gezinsviering Kerstavond 

 

Al wekenlang kijken we uit naar Kerstmis. Elke week 

wordt het een stukje lichter met de kaars die we 

aansteken. En nu is het dan zover: 

Kerstmis, feest van het Licht! 

Op 24 december om 18.30 uur zullen we dit vieren met 

een kerstspel voor en door de kinderen in de 

gezinsviering. 

Voorganger is pastor Hans Lucassen en het kinderkoor 

“Sing to God” zingt met ons mee. 

We hopen jullie daar allemaal te zien en met elkaar het kerstfeest te vieren! 

 

Antonius van Paduakerk, Stationsweg 112, Ede 

 
 



 

 

 


