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Agenda
22 februari – 2 maart

Voorjaarsvakantie

Donderdag 12 maart

Ontwerpsessie Tiny Forest

Vrijdag 13 maart

Viering Boomhut

Alle vrijdagmiddagen in maart

Werken in de tuin vanaf 13.30 uur

Inleiding
Beste ouders/verzorgers,
Met deze nieuwsbrief begint de voorjaarsvakantie. Een periode tot rust te
komen en bijvoorbeeld met elkaar te genieten van de prille lente. Een week
waarin school niet centraal staat. Bij de 7 gewoonten van Covey is dit
gewoonte 7: hou de zaag scherp! Ofwel, neem op tijd rust, leef gezond en
geniet.
We vragen u wel alvast om na te denken over enkele zaken: In deze
nieuwsbrief wordt er op verschillende gebieden een beroep op u gedaan.
We hebben u als ouder hard nodig in en om de school. We nodigen u uit om
met ons samen te werken aan een nog mooiere, groenere en nog betere Groene Vallei.
We zoeken Doeners, Denkers, Dromers, Bouwers en Sjouwers!
Verderop leest u meer. We hopen dat we op u kunnen rekenen.
De tuin op de schop
We gaan de weken na de voorjaarsvakantie weer aan de gang in tuinen rond de
school. In eerste instantie gaan we verder met de tuinen op het ingangsplein.
Dankzij de opbrengsten van ‘EDE doet’ kunnen we de tuin nog weer een upgrade
geven. We beginnen de twee vrijdagen na de voorjaarsvakantie met het onkruid
vrij maken van de bloemperken. Er worden wat planten verplaatst en struiken weggehaald.
We hebben met een tuinarchitect overlegd en Dhr.J. Oppelaar
heeft een mooi plan voor ons gemaakt. Er worden verschillende
planten geplaatst waar insecten dol op zijn. Wij hopen in de derde
en vierde week van maart de nieuwe beplanting in de tuinen te
kunnen plaatsen. Tegelijkertijd zullen er rond de school

vogelbroedkastjes en insectenhotel geplaatst worden. Ook hier zoeken we nog wat handige
vrijwilligers voor. Heeft u groene vingers en heeft u zin om mee te helpen op de
vrijdagmiddagen in maart vanaf half 2, dan kunt u zich aanmelden bij meester Kees
k.hoed@skovv.nl.
Dan maken we samen van onze droom een tuin en van onze tuinen een droom.
De Leerlingenraad
De leerlingenraad is bij elkaar gekomen om
ideeën vanuit de groepen met elkaar te
bespreken. We zien dat de inzet en
betrokkenheid van de kinderen in school
groot is. De leden van de Leerlingenraad
hadden allemaal lange lijsten met mooie
plannen, vragen en ideeën. Een selectie is
opgeschreven. De leerlingeraad heeft in de
zaal een eigen informatiebord. Hierop wordt
de laatste informatie gedeeld. De volgende
keer gaan we een aantal punten oppakken.

Tiny Forest; wie denkt er mee?
De Groene Vallei wordt in de
toekomst nog groener, de school is
namelijk uitgekozen als locatie voor
een Tiny Forest (een klein bosje met
een buitenlokaal).
Op donderdagmiddag 12 maart staat
er een ontwerpsessie gepland onder
leiding van IVN Ede. Verschillende
belanghebbenden uit de buurt zijn
benaderd om deel te nemen aan dit
overleg. We zoeken nog één of twee
enthousiaste ouders die deze middag
mee willen denken over de locatie en
de vorm van de Tiny Forest.
Interesse? Geef het door aan
Annemarie, Nicole of Kees.

Carnaval
Vrijdag was de school gevuld met prinsessen, piraten, heksen en superhelden. Het is
Carnaval! De afgelopen week heeft iedere groep een praalwagen
gemaakt. De één nog mooier dan de ander. Een officiële jury heeft
uiteindelijk bepaald welke groep de eerste prijs verdiend. Ook was er
een prijs voor het mooiste kostuum die werd gewonnen door Dylan
en Ashwita.
We feliciteren het Uilennest met de eerste prijs voor de mooiste
praalwagen.
Mede dankzij de hulp van de ouderraad hebben
de kinderen gesmuld van heerlijk versierde
eierkoeken. Tijdens de viering heeft iedere groep een spetterend
optreden gegeven en hebben we ouderwets gehost met elkaar. Al met
al een heel gezellige dag!

De MR
De Medezeggenschapsraad van de Groene Vallei heeft sinds kort weer een vacature. Een
van de leden gaat de raad tussentijds verlaten. Langs deze weg verzoeken wij nieuwe
kandidaten zich bij de voorzitter van de MR, meester Kees, te melden of mailen naar
mr.gv@skovv.nl.
Wij vergaderen zes keer per jaar en bespreken dan met ouders, teamleden en directie
diverse onderdelen van het beleid van onze school. Lijkt het u interessant. Wilt u misschien
wel meedoen, maar zijn er nog vragen. Kom gerust even langs. Indien meerdere kandidaten
zich melden zullen we binnen afzienbare tijd verkiezingen organiseren.
De OR is op zoek

De afgelopen periode zijn een aantal
ouderraadsleden gestopt. Daarom zijn we op
zoek naar ouders die het leuk vinden om te
ondersteunen bij bepaalde activiteiten en de
OR willen versterken. De OR vergadert een
aantal keren per jaar en helpt op school mee
bij vieringen en festiviteiten. Denk aan
Kinderboekenweek, Sint Maarten,
Sinterklaas, Kerst, Pasen en Schoolreis.
Ook meedenken en meehelpen? Super!
Meld je dan aan bij de leerkracht van uw kind, of bij één van de OR leden.
PS. Heeft u zelf ideeën waarbij u hulp wellicht heel erg welkom is laat dat ook aan weten!
Nieuws uit de groepen door Lynn, Lauren en Ishani uit groep 8
Donderstenen: Ze kunnen heel goed zingen en dansen. Met elkaar hebben ze een
bloemenpraalwagen gemaakt voor carnaval. En daarmee dansen ze op het lied ‘bloemetjes gordijn’.
Er zijn ook weer nieuwe donderstenen bij gekomen en dat vinden ze heel leuk. De afgelopen week
leerden ze de letter M & F.
De Boomhut: Een paar kinderen van groep 2 komen iedere dag ook in groep 3, zodat ze

weten hoe het er aan toe gaat in groep 3. Ze zijn begonnen met oefenen voor de viering die
op 10 april plaats vindt.
De Vossenburcht: Ze hebben dinsdag een les gehad over afval en een afval quiz gedaan. De groep is
bezig met de praal wagen en het lied voor de Carnavalsviering. Groep 5 heeft de dinsdag na de
vakantie een taal toets van thema 5.
De Bevers: Zij zijn ook druk geweest met het voorbereiden van de Carnavalsviering. Zo leren

deze periode klok kijken analoog en digitaal.
Het Uilennest: Ze zijn druk bezig met de voorbereiding voor carnaval ze hebben een praal wagen
met de wereld er op. Ze hebben een nieuw lied die niemand kent.
De Sperwers: De klas is op dit moment druk bezig met het voorbereiden voor de eindtoets. Vorige
week heeft iedereen een adviesgesprek gehad. Ze hebben sinds 2 weken een hulp juf ‘’Dominique
de Vos’’.Zij is erop dinsdag ochtend woensdag ochtend en op donderdag ochtend.
Overige
Na de vakantie gaan we het PMD afval scheiden. Hiervoor is een speciale container. In de klassen
hebben de kinderen geleerd wat PMD afval is.
We hebben vorige week het rapport gekregen.
Groep 8 heeft een hele leuke viering gehad! De ouders en leerkrachten waren heel positief. De
kinderen hebben zelf ook genoten.
Na de vakantie beginnen we weer in de moestuin. Er zijn al zaden-pakketten op school.

Nieuws van buiten
Kinderactiviteiten Katholiek Ede
zondag 8 maart 2020 10.30: gezinszondag
zondag 5 april 2020 10.30: gezinsviering (Palmpasen)
vrijdag 10 april 2020 15.00: kinderkruisweg (Goede Vrijdag)
zondag 26 april 2020 10.30: gezinszondag
zondag 14 juni 2020 10.30: gezinszondag (Sacramentsdag)

