
  

Vrijdag  17 juli2020 

 

Agenda 

Zomervakantie 20 juli tot en met 28 juli 

Eerste schooldag maandag 30 augustus 

Vakantierooster, studiedagen en vrije dagen komend schooljaar 

Herfstvakantie maandag 19 oktober tot en met  vrijdag 23 oktober 

Studiedag (alle kinderen vrij) maandag 2 november 

Studiedag SKOVV (alle kinderen vrij) woensdag 25 november 

Kerstvakantie  maandag 21 december tot en met  vrijdag 1 januari 

Studiedag (alle kinderen vrij) donderdag 11 februari 

Voorjaarsvakantie maandag 22 februari tot en met vrijdag 16 februari 

Goede vrijdag  vrijdag 2 april 

Tweede Paasdag  maandag 5 april 

Studiedag (alle kinderen vrij) dinsdag 6 april 

Koningsdag dinsdag 27 april 

Meivakantie maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei 

Pinksteren maandag 24 mei 

Zomervakantie  maandag 19 juli tot en met vrijdag 27 augustus 
    

Terugblikken en vooruit kijken 

Beste ouders/verzorgers,  

Vandaag hebben we met de kinderen dit bijzondere schooljaar afgesloten tijdens een 

prachtige viering. De zomervakantie is nu echt begonnen! We kijken met elkaar terug op 

een bijzonder jaar die we niet snel zullen vergeten. Door met elkaar samen te werken 

hebben we de lastige corona periode doorstaan. Naast deze crisis heeft er meer gespeeld 

dit schooljaar. Zo is er dit jaar een eerste leerlingenraad geweest, zijn de voorbereidingen 

gestart voor het realiseren van ons Tiny Forest en hebben we met elkaar prachtige vieringen 

gehad.  

Op het gebied van professionalisering is er ook veel bereikt. Kirsten en Marlous hebben de 

opleiding tot rekencoördinator gevolgd en Kees heeft de opleiding Klassenkracht afgerond. 

Ook op het gebied van ICT zijn grote sprongen gemaakt. Social schools is in gebruik 

genomen en we zijn uiterst vaardig geworden in het voeren van online besprekingen. En 

wist u dat de kinderen van de school, mede door de leerlingenraad, het voor elkaar heeft 

gekregen dat er een voetbalkooi wordt geplaatst?  

 



Petje af voor alle ouders die zich het afgelopen jaar hebben ingezet tijdens festiviteiten 

en uitjes, hebben mee gedacht in de MR, vol enthousiasme hebben georganiseerd 

vanuit de OR, de dieren hebben verzorgd of hebben geholpen met het schoonhouden 

van ons schoolplein. Bedankt allemaal! 

Wat staat er volgend jaar op het programma? We zullen alvast 

een klein tipje van de sluier oplichten. Aan het begin van het 

jaar wordt een nieuwe leerlingenraad gekozen. Zij zullen komend 

jaar de belangen van de kinderen behartigen.  

Ook zullen de voorbereidingen van aanleg van het Tiny 

Forest steeds meer zichtbaar worden. In de herfst gaan we met de kinderen het 

bos planten tijdens een plantdag. We kunnen daarna ook het buitenlokaal in 

gebruik gaan nemen.  

Er staan verschillende studiemomenten voor het team gepland. Tijdens deze 

dagen maakt het team een kwaliteitsslag rondom het werken met de 7 

gewoonten. De leerlijn rondom sociaal emotionele ontwikkeling in de school 

staat centraal. Ook nemen we een nieuwe rekenmethode in gebruik. Kortom, er 

staat weer genoeg op stapel voor het nieuwe schooljaar.  

Maar niet voordat iedereen heeft kunnen genieten van de 

welverdiende vakantie. Een goed moment om de zaag te slijpen om 

er straks weer fris tegenaan te gaan. We wensen u allen een mooie 

en gezonde zomer.  

Team Groene Vallei. 

Afscheid nemen 

 
Afscheid nemen is altijd lastig, maar ook een moment om terug te kijken op de periode van 

samenzijn en samenwerken. Het terugkijken doe ik met een tevreden gevoel. Samen met ouders, 

kinderen en het team hebben we veel bereikt. Na de roerige tijden rondom de fusie, wisten we in 

rustig vaarwater te komen. De Groene Vallei is een unieke school geworden. 

Een school die kinderen vanaf de start leert om leiding te nemen over je eigen leven. Via de 7 

gewoontes leren we om het juiste te kiezen voor jezelf en de ander. Daarbij zorg je er ook voor om 

in balans te blijven. In balans blijven door goed voor jezelf te zorgen, bijvoorbeeld door op tijd rust te 

nemen (gewoonte 7). 

Door afscheid te nemen van de Groene Vallei, zal gewoonte 7 voor mij ook meer in balans komen. 
Dit was nodig door de groei van mijn andere school. Ik draag het stokje vol vertrouwen over aan 
Annemarie. 
Maar niet voordat ik u, team en de kinderen bedank voor het vertrouwen, de fijne gesprekken, het 

werkplezier en nog veel meer.  

Bedankt voor alles en het gaat jullie goed! 

Monique Franken 

 



 

De eindweek 

De afgelopen week hebben we met elkaar genoten van een mooie eindweek. Dit begon op 

maandag met een zes-kamp o.l.v. gymmeester Jorik en groep 8. Er waren verschillende 

activiteiten voor de groepen met als klap op de vuurpijl het Lasergamen. Dit had meester 

Jorik speciaal voor ons geregeld bij www.spellieverhuur.nl.   

Dinsdag was de verkiezing van de naam ons nieuwe konijn. Weet u wat het 

is geworden?  

Woensdag, tijdens vlaggetjesdag, hebben we met de hele school bingo 

gespeeld onder de bezielende leiding van Trudy en Elsje. In Social Schools 

kunt een filmpje zien van dit feest. We willen alle ouders en kinderen 

bedanken voor de mooie bloemen en pakjes die we hebben gekregen.  

Donderdag stond in het teken van de eindmusical. Overdag heeft groep 8 opgetreden voor 

de kinderen van groep 5 t/m 8. In de avond waren hun ouder uitgenodigd om te genieten 

van de prachtige eindmusical. Groep 8; wat hebben jullie het goed gedaan! En bedankt voor 

het mooie schoolcadeau: een echte star-of-fame-tegel voor op het plein. 

Vandaag, vrijdag, hebben we met elkaar het jaar afgesloten. We hebben afscheid genomen 

van juf Marijke, juf Monique van Ganswijk en bovenal van directeur Monique Franken. We 

zullen deze kanjers gaan missen!  

Als afscheidscadeau heeft de school grepen gekregen 

om een klimwand te maken. Boven de klimwand 

komen vogelhuisjes zodat de kinderen stilletjes kunnen 

gluren of er een vogel in het nestkastje woont.  

Juf Monique is toegezongen door de hele school. Mede 

dankzij uw hulp kreeg zij vervolgens een bont boeket 

aangeboden van de kinderen.   

 

 

 



Voor de kinderen in groep 8 betekent het een afscheid van de basisschool. Dit einddoel voor 

ogen is bereikt. We hopen dat zij terug kijken op mooie, bijzondere en leerzame jaren, maar 

ook dat de kinderen voldoende zijn uitgerust met kennis, ervaring en vaardigheden van de 7 

gewoontes om ook in de nieuwe fase toe te passen. Het team van de Groene Vallei wenst 

hen allemaal veel succes op het voortgezet onderwijs.  

Protocol corona 

Vanaf 1 juli is het protocol voor het basisonderwijs weer enigszins verruimd. Op de Groene 

Vallei gaan de aanpassingen na de zomervakantie in. U wordt voorafgaand aan de eerste 

schooldag geïnformeerd wat dat betekent voor bijvoorbeeld het brengen en halen van 

kinderen en trakteren.  

 

Nieuws van buiten 



Voorlichtingsavond voor ouders: Je kind beter in balans 

Somberheid, angst en depressie bij kinderen 
 
Voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen van ± 8-12 jaar 
Wanneer:  29 september 19.30-21.00uur  
Waar: Buurtcentrum ‘de Meerpaal’ Ede  
Door wie: Het CJG Ede in samenwerking met Indigo Gelderland 
Meer info en aanmelden: www.cjgede.nl/activiteiten  
  
Kinderen kunnen soms al veel druk en stress ervaren. Dat kan komen door hoge verwachtingen op 
school, de thuissituatie of door verwachtingen die kinderen zichzelf opleggen. Als een kind langdurig 
veel stress ervaart dan heeft dat invloed op hoe een kind zich voelt. Op langere termijn kan het 
zorgen voor psychische klachten. Het op tijd opmerken en het kind ondersteunen kan voorkomen 
dat het kind later vastloopt.   
Tijdens deze avond gaan we in op wat voor een kind helpend kan zijn om zich goed te (blijven) 
voelen en wat u daarin als ouder kunt doen. 
Wat kan helpen als uw kind veel piekert, snel angstig of somber is? We gaan in op thema’s als 
zelfvertrouwen, zelfbeeld en positief denken. Ook kunnen we ingaan op mogelijkheden voor meer 
hulp als dat nodig is.  
 
 
 

 

 

 



 


