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Agenda 

Dinsdag, woensdag en donderdag Fruitdag   

Vrijdag 4 december Sinterklaasfeest 

Vrijdag 18 december Kerstfeest 

Maandag 21 dec tot en met vrijdag 1 januari Kerstvakantie 
 

Verzoek: Graag bij het brengen/halen van de kinderen uw auto in een parkeervak parkeren. 

Stilstaande auto’s op de weg zorgen voor gevaarlijke situaties.  

The leader in me 

De afgelopen week hebben we gewerkt aan gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst.  

Maar wat zijn nou eigenlijk 

“Belangrijke zaken?”  

Bijvoorbeeld familie, school of 

vrienden. Of een waanzinnig 

belangrijk doel waar je aan werkt. We 

noemen dit de Big Rocks.  

 

Tijdens het werken aan gewoonten 1 en 2 hebben de kinderen zichzelf 

een doel gesteld en een plan gemaakt. Bij gewoonte 3 gaat het erom dat 

je je plan volgt. Dat valt nog niet altijd mee! Allerlei vormen van afleiding 

liggen op de loer. Hoe blijft je trouw aan je plan, en aan jezelf? Voor 

meer informatie: zie bijlage.  

Net als de kinderen werkt ook de school met Big Rocks. Het team heeft 

de belangrijke zaken voor dit jaar beschreven in het jaarplan. Het 

einddoel maar ook de route ernaartoe is helder.  

We zorgen er met elkaar voor dat ook wij Belangrijke zaken voorop 

stellen.  

Onze Big Rocks voor dit jaar                   

Inspectie doet onderzoek 

De inspectie voor het basisonderwijs heeft onlangs een themaonderzoek gedaan op 

de Groene Vallei, gericht op de onderwijskwaliteit en de leerling-populatie. De 

inspecteur heeft complimenten gegeven over de manier waarop we als school werken 

aan onze gestelde doelen. Hij zag een enthousiaste en betrokken school die goed voor 

ogen heeft wat de kinderen nodig hebben. Uiteraard zijn wij hier reuze trots op! 



Studiedag 

Afgelopen woensdag hadden alle scholen van SKOVV studiedag. Normaal gesproken komen 
we dan met een paar honderd man bij elkaar. Dat ging natuurlijk niet. Dit is creatief 
opgelost door deels online samen te komen.  
 

Bij de opening zijn we toegesproken door Michael Kortekaas over 
mentale veerkracht. Michael (bekend van het tv-programma 
‘Hunted’), is gespecialiseerd in de (persoonlijke) ontwikkeling van 
mensen en teams in een High Performance omgeving.  
 Het team van de Groene Vallei is daarna samen gedoken in het 

rekenonderwijs. Eén van onze Big Rocks. Marlous en Kirsten, onze 
rekencoördinatoren, hebben uitleg gegeven bij verschillende 
rekenmodellen.  
Verder was er ruimte voor creativiteit en sloten we de dag af met een 
inspirerende (online) talk van Typhoon (Glenn de Randamie). Al met al een 
andere, maar zeker geslaagde SKOVV Studiedag.  
 

Vanuit de MR 

Afgelopen week is de MR online bij elkaar geweest. Wij hebben ons gebogen 
over verschillende zaken zoals de begroting, de schoolgids en het jaarplan. 
Verschillende stukken kunt u terugvinden op de website. Om u te informeren 
over de activiteiten van de MR van het afgelopen schooljaar treft u bij deze 
nieuwsbrief het jaarverslag aan.  
Wilt u ook meedenken in de MR? Heel graag! We zoeken nog één ouder. We 
vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. Meld u zich bij de directie, of bij één van 
de MR-leden. 
 
Kees (leerkracht groep 7)   Susanne Harms (moeder Tobias, groep 5) 
Wendy (leerkracht groep 8)   Rody Roeleveld (vader Lena, groep 4) 
 

Techniekweek 

De techniekweek was een groot succes! U heeft het vast kunnen zien in de groepspagina op  

Social Schools. Er is flink geëxperimenteerd met drijven en zinken, de kracht van lucht en 

slimme constructies. Vrijdag worden de creaties getoond aan Sinterklaas en de 

Techniekpiet.  

Sinterklaas 

Afgelopen nacht zijn er Rommelpieten in de school geweest. Dat hebben 

camera’s vastgelegd. Ze hebben schoentjes gevuld, maar ook gespeeld, 

gerommeld en zelfs een dutje gedaan in de poppenhoek. Nadat we 

vanmorgen met elkaar de school weer hadden opgeruimd kon iedereen 

zijn cadeautje uitpakken. Wat is iedereen verwend!                                

Vrijdag is het zover; het Sinterklaasfeest op de Groene Vallei. Er is geen 

groot onthaal buiten op het plein maar dat het een prachtige dag wordt; dat staat vast. 


