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Agenda
Maandag 2 november
Dinsdag 3 november
Dinsdag 10 november
Ma 16 tot en met 20 november
Woensdag 25 november

Studiedag. Alle kinderen vrij!
De Plantdag van het Tiny Forest.
Eerste fruitdag
Techniekweek
Studiedag SKOVV. Alle kinderen vrij!

Tiny Forest
Dinsdag 3 november is het zover! Dan planten
we met elkaar ons bos aan. De voorbereidingen
voor deze dag zijn al in volle gang. De kinderen
van groep 4 tot en met 8 zullen gaan planten. De
andere groepen bekijken of dit allemaal wel
goed verloopt.
Zorgt u voor goede schoenen of laarzen én
praktische kleding! Met een beetje regen erbij
kan het een modderige dag worden.
De naam van het Tiny Forest is inmiddels gekozen. Deze zal worden onthuld op de plantdag
zelf!
De 7 gewoonten op school
Het eigen maken van de 7 gewoonten is een continu proces. Zowel de
kinderen als het team blijven hierin groeien. Gedurende de eerste
schoolweken stond er één gewoonte per week centraal. In ieder lokaal is
het groepswerk terug te zien. Zo hangt er een klassenmissie, zijn er doelen
zichtbaar en leiderschapsrollen verdeeld. Natuurlijk is het vooral terug te
zien aan het gedrag. Zo oefenen we dagelijks om
proactief te zijn, doelgericht te werken en “Eerst
te luisteren, dan te begrijpen”.

De komende periode zullen we ons per twee weken in één van de
gewoonten verdiepen. We beginnen met de eerste gewoonte:
“Wees proactief”. Natuurlijk kunt u ook thuis met uw kind
oefenen in deze gewoonte. Wilt u hier meer over weten? Bij de
mail zit een bijlage met extra informatie.

Schoolfruit
Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen doet de school mee
aan het EU-fruitprogramma. Dit betekent dat de kinderen vanaf dinsdag 10
november iedere dinsdag, woensdag en donderdag een stuk fruit of
groente krijgen aangeboden tijdens het tien-uurtje. Een eigen tien-uurtje is
op deze dag dus niet persé nodig. Is uw kind een grote eter, geef dan voor
de zekerheid nog iets gezonds mee zoals een boterhammetje.
Techniekweek
Het duurt nog even maar de voorbereidingen zijn al in volle gang.
De week van 16 november staat in het teken van Techniek. Allerlei
verschillende vormen en toepassingen van techniek zullen aan bod
komen.

Studiedag
Maandag 2 november heeft het team van de Groene Vallei
studiedag. De Groene Vallei is één van de ongeveer 125 “The
Leader in Me” scholen in Nederland. Daar zijn we natuurlijk
trots op maar we willen het werken met de 7 gewoonten verder
verbeteren. Zo zullen we tijdens de studiedag met elkaar kijken
naar een verdieping op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. Ook het voeren van
effectieve kind-gesprekken en win-win gesprekken staat op het programma.
Veiligheidsmeting
Volgende week zal de jaarlijkse sociale veiligheidsmeting worden
uitgevoerd onder de leerlingen van groep 6 tot en met 8.
De kinderen krijgen een digitale vragenlijst die zij anoniem invullen.
Dit geeft ons informatie over het welbevinden van kinderen op
school. Met behulp van deze informatie bekijken we of de
maatregelen die we treffen voldoende zijn en welke verbetering er
mogelijk nodig is.
Wist u dat?
-

de ouderraad uitgebreid gaat worden met nieuwe enthousiaste ouders. Wat fijn!
Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst dit jaar helaas een andere invulling zal krijgen dan
voorheen in verband met de corona-maatregelen.
maar dat we nadenken over mooie, geschikte en veilige alternatieven om bij deze
lichtfeesten stil te staan.

Nieuws van buiten
“Word jij een EHBO-held?
Ben jij een echte EHBO-held of wil je dat graag worden? Meld je
dan aan voor cursus jeugd EHBO bij het Rode Kruis in Ede. Op
vrijdag 6 november starten wij weer een nieuwe cursus in ons
gebouw aan de Klinkenbergerweg 30c in Ede. De cursus duurt
van 19.00 tot 21.00 uur en in de pauze krijg je wat te drinken. In de schoolvakantie is er
geen les. Je leert wat je moet doen bij kleine ongelukken in en om het huis en hoe je 112
moet bellen. Lekker actief aan de slag onder begeleiding van de vrijwilligers van het Rode
Kruis, en zo samen leren hoe je veilig iemand kunt helpen. Zo weet je na deze cursus wat je
moet doen bij een bloedneus, brandwond, kneuzing en nog veel meer. Na afloop krijg je een
echt certificaat! De cursus is geschikt voor kinderen tussen de 11 en 16 jaar. Voor de
deelnemers zijn aan deze lessen geen kosten verbonden”.
Naast de Corona maatregelen die de Overheid heeft afgekondigd, hanteert het Rode Kruis
ook nog aanvullende richtlijnen. Je volgt de lessen bij ons dus superveilig!
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar jeugd@rodekruisede.nl of bel 06-51561521”

Nieuws van buiten
Op zaterdag 7 november vieren wij Sint Maarten met een
kleine viering in de Sint Antonius van Paduakerk. De viering
begint om 18:00 uur. In de kerk zingen we liedjes met het
kinderkoor Sing to God en luisteren we naar het Sint
Maartenverhaal. Daarna maken wij in de kerk een kleine
optocht en zingen wij Sint Maarten liedjes. Alles volgens de
coronaregels.
Dit jaar wordt niet samen geknutseld. Neem zelf je lampion
mee. Wegens de coronaregels mogen wij maximaal 30 volwassenen ontvangen. Aanmelden
gaat via het kerksecretariaat op het telefoonnummer 0318-610692 of via de e-mail:
ede@pztb.nl tot en met vrijdag 6 november om 11:30.

