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Agenda
21 december – 5 januari

Kerstvakantie

8 januari

Luizencontrole

13 januari

Open gymles voor ouders (inschrijven bij de leerkracht)

31 januari

Viering Sperwers

Terugblikken en vooruitkijken
De Kerstperiode is een goed moment om terug te blikken en stil te staan bij het afgelopen
jaar. Ook is het een mooi moment om vooruit te kijken naar wat komen gaat. Na de zomer
zijn we gestart met twee nieuwe teamleden, Kees en Marijke. Inmiddels zijn zij niet meer
weg te denken op de Groene Vallei. Met de kinderen hebben we op verschillende manieren
gewerkt aan het eigen maken van de 7 gewoontes. In de groepen zijn hier diverse
voorbeelden van te zien. Zo hebben de kinderen van de Boomhut het einddoel voor ogen
beschreven in kerstbomen.

De afgelopen periode is er geoefend binnen de schoolbrede leiderschapsrollen. Zo hebben
kinderen tijdens de vieringen gezorgd voor licht en geluid, het klaarzetten van de zaal en
hebben twee meiden Sinterklaas ontvangen namens alle kinderen. Ook is er proactief
gehandeld in het ‘Knuffelhuus’. Ons jonge kipje bleek een haan en werd door de oudere
haan niet meer getolereerd. Hij is door de kinderen gevangen en weggebracht naar een
bekende boerederij. We hebben in een prachtige viering afscheid genomen van Gerda, en

haar man Dick. Gerda heeft maar liefst 40 jaar
schoongemaakt op school. Dat verdiende wel een feestje.
Kijken we verder vooruit, dan zal er volgend jaar rond deze
tijd een klein bos zijn aangeplant op school. Een bos met
een buitenlokaal. In februari starten we met een eerste
ontwerpsessie voor het Tiny Forest. Heeft u belangstelling
om mee te denken? Fijn! Geef het door aan Annemarie.
Nu is het eerst tijd voor een welverdiende vakantie. Een
tijd om samen met familie en vrienden het jaar af te
sluiten. Een tijd om de zaag te scherpen. Het team van de
Groene Vallei wenst u allen een mooie Kerst indien u dit
viert, een goede kerstvakantie en een gezond nieuwjaar.
Sinterklaas
Mede dankzij de inzet van velen hebben we met elkaar een
prachtig Sinterklaasfeest gevierd. Wist u dat de Sint op de step naar
school is gekomen? De Pieten waren zo mogelijk nog sportiever.
Eén Piet arriveerde op skates, de ander op een skateboard en de
laatste, die maakte het helemaal bont. Hij is over het water naar
school gevaren.
In de vieringen hebben de groepen voor de Sint gezonden, gedanst,
gedichten voorgelezen en moppen getapt. Daarna was het tijd voor
het openmaken van de groepscadeaus. En al die prachtige surprises
waar we met z’n allen van hebben mogen genieten, zijn uitgepakt.
Leerlingenraad
Om kinderen nog meer te betrekken bij de school starten we met een
leerlingenraad. Ook dit is een schoolbrede leiderschapsrol. In iedere groep
zijn verkiezingen geweest. Na de kerstvakantie zal de leerlingenraad voor
het eerst bij elkaar komen. We feliciteren de kinderen die hun klas gaan
vertegenwoordigen. Atilla, Sven, Anique, Dyana, Suzan, en Elvira, veel
succes!

Advent en Kerst
In de aanloopperiode naar Kerst vierden we iedere week advent. In
deze sfeervolle viering is er steeds een nieuwe kaars aangestoken.
Met elkaar hebben we liedjes gezonden en wensen van kinderen in
de boom gehangen. Meester Kees heeft de kinderen iedere keer een
stuk van het Kerstverhaal verteld.

Ondertussen is er in de klassen hard gewerkt aan kerstknutsels
voor de kerstmarkt. Gisterenavond was het zover: de Groene
Vallei Kerstmarkt. Wat was het een gezellige avond! Mede
dankzij de inzet van de kinderen, de ouderraad en vrijwilligers
maar ook
dankzij uw
aanwezigheid
was het een
zeer
geslaagde
avond.
Met elkaar
hebben we
een mooi
bedrag
opgehaald dat ten goede komt
aan het ouderenfonds.

Open gymles
Niet vergeten; na de vakantie krijgt u de kans om mee te doen aan de gymles van uw kind.
Inschrijven kan bij de deur. Deze les is op maandag 13 januari. Sportieve kleding en
geschikte gymschoenen zijn nodig.

Uit de klassen
We hebben een aantal mooie wensen verzameld die in onze wensboom hingen.
I dat de wereld schoner
Ik-wens
wordt en er geen plastic soep
is.
Wij wensen dat iedereen
gezond blijft.

Ik wens dat mijn familie altijd
veilig is.
Wij wensen dat iedereen een
huis heeft.

De Donderstenen zijn deze week vooral bezig geweest met Kerst. Er zijn
ook veel leuke verjaardagen geweest.
De Boomhut heeft voor de kerstmarkt allerlei dingen gemaakt. Ze
hebben in een plankje spijkers in de vorm van een kerstboom of een ster
geslagen. Toen hebben die spijkers met wol verbonden. Ze hebben ook met strijkkralen allerlei
kerstvormpjes gemaakt. Ze hebben ook van een dennenappel een kerstboom gemaakt. Een pot op
sneeuwvlokken beplakt.
De Vossenburcht is heel druk geweest met de kerstmarkt. Ze hebben ook veel geleerd met
Brandaan (geschiedenis). Ze hebben geleerd over de jagers en verzamelaars. Ze hebben ook geleerd
over mammoeten. de mannen waren jagers en de vrouwen verzamelaars. Bijna heel groep 4 heeft
een tafel van 5 diploma gekregen.
De Bevers had voor de kerstmarkt een kerstkoor en dansgroep. Ze waren ook hard aan het
knutselen voor de kerstmarkt.
Het Uilennest had vrijdag opruimdag. Ze hebben allerlei leuke dingen voor de kerstmarkt gemaakt.
Ze hebben met linoleum kerstkaarten gedrukt. Ze hebben ook kerstkaarsjes versierd. Ze hadden
deze week ook toetsen van spelling.
De Sperwers heeft bij de kerstmarkt met allerlei leuke activiteiten geholpen. Onder andere: nagels
lakken, rendiertje prik (rendierneus op het rendier plakken), kerstkoekhappen, kleuren en vouwen.
Ook hebben 4 kinderen geholpen met cup-cakes bakken.
Donderdag was de kerstmarkt. Het was erg gezellig en er is een groot bedrag van 541 euro en 85
cent opgehaald. Dat geld gaat naar het ouderenfonds en de onverkochte artikelen worden
uitgedeeld bij een bejaardenhuis.
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2019. Wij wensen jullie allemaal een fijn kerstfeest als u dit vier, een
fijne vakantie en een gelukkig nieuwjaar!
Groetjes Lauren, Lynn en Ishani

