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Agenda 

Vrijdag 31 januari  Viering Sperwers (13.00 uur) 

Vrijdag 7 februari  Eerste rapport mee  

Dinsdag 11 februari  Oudergesprekken 

Donderdag 20 februari  Oudergesprekken 

Vrijdag 21 februari  Carnaval (informatie volgt later)     

    Om 14.15 uur start de voorjaarsvakantie.    

    Maandag 2 maart beginnen we weer.  

Film van de Groene Vallei 

Het is al even geleden dat de filmploeg onze school in beeld heeft gebracht. Vol trots 

presenteren we de film van de Groene Vallei! Deze is te zien op onze website: 

http://www.groenevallei-skovv.nl/ 

Deze website wordt zeer binnenkort vervangen voor een nieuwe website. Hierover 

informeren we u later.  

Oudergesprekken  

Op 11 en 20 februari zijn de oudergesprekken. Vanaf woensdag 29 januari tot en met 

woensdag 5 februari liggen er in de grote zaal inschrijfformulieren voor de 

oudergesprekken. U kunt hierop per kind één moment uitkiezen.   

Open gymlessen 

Onlangs mochten alle ouders 

mee naar de gymles. Hier is 

door een flink aantal ouders 

gehoor aan gegeven. En zo 

waren ouders en kinderen die 

dag zeer fanatiek met elkaar 

aan het sporten onder leiding 

van gymmeester Jorik.  

 

 

http://www.groenevallei-skovv.nl/


Meting sociale veiligheid 

Onder de leerlingen van groep 6,7 en 8 is een meting sociale veiligheid gedaan. Kinderen 

hebben via een digitale vragenlijst anoniem aangeven hoe ze zich op school voelen. De 

vragen gaan in op veiligheidsbeleving van kinderen, op het plein en in de school, het 

handelen van de leerkracht, pesten, mate van hulp en ondersteuning etc. De uitslag is 

besproken in het team en met de MR. We zijn erg tevreden met de uitslag. De kinderen 

hebben aangegeven zich veilig en prettig te voelen in en rond de school. Met de tips die we 

hebben gekregen gaan we aan de slag.  

Luizenpluizers 

Dringend zijn we op zoek naar luizenpluizers! We zoeken enkele vaders of moeders die een 

aantal keren per jaar willen helpen.                                                                                             

Zonder jullie hulp lukt het niet!  

Door het met een groepje ouders aan te pakken is het 

zo gepiept.  

Graag aanmelden bij de leerkracht.  

 

 

De Leerlingenraad 

De leerlingenraad is vandaag voor het eerst bij elkaar 

gekomen. De kinderen waren enthousiast en beslist van 

plan om het verschil te maken. In de leerlingenraad komen 

verschillende gewoontes van ‘The Leader in me’ aan bod 

zoals gewoonte 2: begin met een einddoel voor ogen en 

gewoonte 4: denk win-win.  

Naast de rol en werkwijze van de leerlingenraad hebben we ook al over een paar belangrijke 

dingen gesproken met elkaar. Suzan en Dyana maken deze keer het verslag. De 

leerlingenraad krijgt een eigen informatiebord die op een centrale plek in de school komt te 

hangen. Hier kan ook het verslag worden ingezien. De komende twee weken gaan de 

kinderen met de groep in gesprek over wat er leeft in de school. De punten worden 

verzameld over twee weken tijdens de eerste inhoudelijke leerlingenraadvergadering.  

In de Leerlingenraad zitten: Atilla (die was helaas ziek. Hij werd vervangen door Fleur), Sven, 

Anique, Dyana, Suzan en Elvira. 

De MR 

Afgelopen week heeft de MR  vergaderd. Verschillende onderwerpen zijn aan bod gekomen 

waaronder de meting sociale veiligheid die door kinderen positief is ingevuld. De komende 

periode buigt de MR zich onder andere over het schoolplan.  



De Ouderraad zoekt nieuwe leden 

 

Nieuws uit de groepen door Lynn en Ishani uit groep 8 

 
Donderstenen 
Groep 8 heeft woensdag voor de kleuters en peuters voorgelezen, de kleuters vonden het heel leuk. 
Er zijn veel nieuwe kinderen gekomen om te wennen. Er zijn een paar kinderen die doen mee met 
groep 2/3. 
 
De Boomhut 
Het is letterfeest in de Boomhut. De kinderen hebben hun 

letterdiploma gehaald en gaan dat vieren met een 

woordenspeurtocht en met een letterbingo.  Er 

komen ook ouders kijken bij de uitreiking van het 

diploma.  

De Vossenburcht 
Groep 4 
Hebben hun tafel van 3 toets gehad. Bijna 
iedereen heeft het gehaald. 
Groep 5 
Zijn de tafels 1 t/m 10 aan het herhalen. De kinderen moeten ook thuis oefenen. Verder 
hebben ze heel hard gewerkt. 

   
De Bevers 
Sommige kinderen oefenen niet meer met de leesautomaat omdat ze beter zijn gaan lezen. Ze 
hebben het doel behaald. De groep is gezellig begonnen met 2020. De Aardrijkskunde toets is goed 
gegaan. 



 
Groep 7  
Groep 7 heeft boeken verdiend omdat ze mee deden met kinderpostzegel 
verkopen. Heel veel mooie boeken voor de bibliotheek.    
 
Groep 8 
De klas is klaar met de cito midden toetsen. In februari hebben 
ze een oefen eindtoets. Ondertussen wordt er hard gewerkt 
aan de viering die ze volgende week vrijdag hebben. 
 

Overige We hebben 2 hele leuke konijnen, ze heten Bea {zwarte}  en Tesla {grijs}   
 
Leerlingenraad  
Afval: We gaan eind februari naast papier, GFT en restafval ook PMD afval scheiden.  
Tiny Forest: We krijgen een klein bos in een vorm van een hoefijzer. Er komen ook  bankjes van 
boomstammen. De juffen en de meesters kunnen daar dan les geven. Om het bos komen eetbare 
planten voor mensen.  Dat word in de het najaar geplant samen met de kinderen  
 

Nieuws van buiten 

 


