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Inleiding
Beste ouders/verzorgers,
Van harte welkom in schooljaar 2020-2021. We zijn goed gestart en de eerste twee weken
zijn inmiddels achter de rug. We zijn voornemens om er een mooi, boeiend en bloeiend
schooljaar van te maken. Om dit kracht bij te zetten hebben alle groepen bloembollen
gekregen om te planten in de moestuin. Bloemenbollen als metafoor voor de ontwikkeling
en groei die de kinderen en de school komend jaar gaan doormaken. Gedurende het
schooljaar zullen de bloemen op verschillende momenten gaan bloeien. Zo maken we er
met elkaar een b(l)oeiend jaar van.
Maar er gaat komend jaar nog meer groeien op de Groene Vallei! Na een
periode van overleg, veldonderzoek en ontwerpen, samen met de kinderen,
zullen we in november het Tiny Forest gaan aanplanten. Deze komt op de plek
van het voetbalveld. Een klein bos met een wandelpad erdoorheen en een
buitenlokaal. De plek waar altijd wordt gevoetbald moet worden opgeofferd.
Daarom is er deze week een prachtige voetbalkooi geopend. De leerlingenraad
heeft afgelopen jaar, namens de kinderen, aangegeven dat kunstgras erg fijn
zou zijn; weliswaar niet heel natuurlijk, maar zeer functioneel. Trouwens, het blijkt dat je in
deze voetbalkooi ook heerlijk kunt dansen en turnen.
Wat staat er verder op het menu dit jaar? We zijn gestart met een
nieuwe rekenmethode, de nieuwste “Wereld in getallen”. Onder
begeleiding van Kirsten en Marlous, onze rekencoördinatoren, zal
deze methode dit jaar worden ingevoerd. Kirsten volgt dit jaar de
opleiding tot contactpersoon. Zij is het aanspreekpunt voor ouders,
leerlingen en teamleden bij klachten over schoolzaken. Ze zorgt
ervoor dat klachten niet blijven broeien of escaleren, maar volgens de
juiste klachtenroutes worden opgelost. Zij is ook het aanspreekpunt bij pesten. De eigen
leerkracht blijft overigens het eerste aanspreekpunt.
Afgelopen jaar hebben we Social Schools in gebruik genomen. Dit jaar zullen we verdere
mogelijkheden van dit communicatieplatform gaan benutten. We kunnen ons goed
voorstellen dat het best lastig is, om als ouders niet meer in de school te komen. Om u te
betrekken bij de ontwikkelingen en bijzonderheden in de groep kunnen we met Social
Schools gemakkelijk informatie en foto’s delen. In verband met de wet op privacy mogen wij
niet zomaar foto’s delen. Vergeet daarom niet per kind de beeldvoorkeuren aan te geven!
Een fijn schooljaar gewenst.
Annemarie van den Berg

Corona
Het nieuws staat er bol van; corona blijft ons in zijn greep houden. We doen ons uiterste
best om op een veilige manier te werken met de kinderen. Onlangs is het ventilatiesysteem
gecontroleerd en goedgekeurd. Enkele kleine aanpassingen zullen nog worden uitgevoerd.
Wanneer u uw kind ziek meldt, is het fijn als u vertelt of er sprake is van coronagerelateerde klachten en of het kind koorts heeft (boven de 38 graden). We zullen u ook
vragen of we uw gegevens, indien nodig, door mogen geven aan de GGD. Bij een bepaald
aantal zieke kinderen worden wij namelijk geacht contact met hen op te nemen. In zo’n
geval is het fijn als we uw toestemming tot het delen van gegevens hebben.
De maatregelen rondom corona zijn voor iedereen hetzelfde. Dus ook onze leerkrachten
mogen niet naar het werk komen als een gezinslid koorts heeft, of wanneer de collega zelf
klachten heeft. We doen ons best om u tijdig hierover te informeren en een invaller te
zoeken.
The leader in me
De eerste weken van het schooljaar op een leader in me school.
Tijdens de eerste weken van het schooljaar werkt iedere groep met
het 7-weken plan. Een plan gericht op groepsvorming waarbij de 7
gewoonten centraal staan.
Met het einddoel voor ogen (gewoonte 2) willen we bereiken dat er
in de groep een positief klimaat ontstaat waarin goed geleerd,
gespeeld en gewerkt kan worden. Een sfeer waarin kinderen niet
alleen hun eigen talenten ontdekken maar ook oog krijgen voor die
van anderen (gewoonte 4 denk Win-Win) en daar dan gezamenlijk
gebruik van maken (gewoonte 6 creëer synergie). Binnen deze
activiteiten werken we ook actief samen met de kinderen aan het
opstellen van groepsregels; de vraag “wat voor klas willen we zijn”
(gewoonte 1 Wees proactief) staat daarbij voorop. Deze afspraken
vatten we samen in een groepsmissie die het antwoord is op de vraag “Wat voor groep
willen wij zijn?”
Deze groepsmissie hangt daarna zichtbaar in iedere groep. Voor het opstellen en om tot
gezamenlijke afspraken te komen, is het ook belangrijk dat kinderen en teamleden goed
naar elkaar luisteren om elkaar goed te begrijpen (gewoonte 5 Eerst begrijpen dan begrepen
worden). Op deze manier werken we samen aan het creëren van Synergie (gewoonte 6) en
wordt het positieve groepsklimaat waarin ook tijd is om jezelf te ontspannen, voor iedereen
zichtbaar en voelbaar (gewoonte 7 Houd de zaag scherp).

De 7 gewoonten worden weergegeven d.m.v. een boom met krachtige
wortels, een stevige stam en een mooie kruin. In elke groep is deze
boom met de 7 gewoonten zichtbaar. Kinderen kiezen
leiderschapsrollen, deze rollen worden zichtbaar gemaakt in de klas.
Ook de groepsdoelen en de persoonlijke doelen worden opgesteld en
zijn zichtbaar in het klaslokaal. Ook uw kind heeft een leiderschapsrol
gekregen. Van stiftendopper tot postduif, van watermannetjes tot
stiltekapitein. Er zijn ook schoolbrede leiderschapsrollen; zo start binnenkort
een nieuwe leerlingenraad en hebben we wijze Uilen die voor de dieren
zorgen.
Het komend jaar zullen we het werken met de 7 gewoonten, The leader in me, verder verdiepen.

Wist u dat…
-

-

-

-

er na de zomer in verschillende groepen nieuwe kinderen zijn gestart. Welkom Zayn,
Bradley, Aylin, Katelyn, Loïs, Mohamed, Jay, Farida, Isa en Hakeem. Veel plezier op
de Groene Vallei.
er weer een nieuw konijn op de Groene Vallei is komen wonen. Bea en
Leon verwelkomen Snoepie.
er verschillende stagiaires starten: Lisanne is op maandag in de
Boomhut, Bas is op dinsdag in het Uilennest en in de Vossenburcht
begint Neelie.
groep 8 afgelopen woensdag mee heeft gedaan aan World Clean Up
Day.
er vrijdag 7 kuub houtschors in de moestuin is geschept.
enkele groepen vrijdag vuilnis hebben geraapt (met
een grijpertje) in het kader van de landelijke
opschoondag.
er ook weer buiten les wordt gegeven.
we dringend op zoek zijn naar een penningmeester in
de OR. Dit ook iemand kan zijn die niet van het
organiseren van feesten houdt, maar wel goed is in
cijfers.

Nieuws van buiten

Peuteropvang en BSO op de Groene Vallei
Voor vertrouwde, professionele opvang voor uw kind kunt u terecht bij BSO Super Groover
en Peuteropvang de Veldmuis. En het fijne... wij zitten gewoon in school, hoe handig is dat?!
Er zijn op beide groepen nog enkele plekjes vrij.
BSO Super Groover

Zit uw zoon of dochter op basisschool de Groene Vallei? Dan treft hij of zij vast bekende
kinderen. Wel zo gezellig! De jongere kinderen worden opgehaald van school en door de
pedagogisch medewerker naar de BSO gebracht. De oudere BSO kinderen vinden hun eigen
weg naar de BSO. BSO Super Groover is 5 dagen in de week geopend na schooltijd. In de
vakanties bieden wij BSO vakantie opvang breed aan, en daarnaast kunt u ook nog bij ons
terecht in geval van een studiedag. Ook dan bieden wij hele of halve BSO opvang aan, dit
doen wij bij 6 of meer aanmeldingen.
Op maandag, dinsdag en donderdag werken we met 2 groepen op Super Groover. Een
groep van 4 tot en met 7 jarigen en een 8+ groep. Op de woensdag en de vrijdag werken we
met 1 groep van 4 tot en met 12 jarigen. Een impressie van BSO Super Groover vindt u hier: BSO
Super Groover. U kunt online op onze website ook een berekening laten maken van de
opvangkosten, dit kan via deze link: bereken maandkosten

Peuteropvang de Veldmuis
Uw kind is van harte welkom bij peuteropvang De Veldmuis. De Veldmuis is één van de Puk methode
peuteropvang locaties van Spelenderwijs. We werken gedurende het jaar met verschillende thema’s.
Het speellokaal is verdeeld in verschillende hoeken, zoals een bouwhoek, een knutselpodium, de
huiskamerhoek en de voorleeshoek. Wij vinden het belangrijk om u te betrekken bij de gang van
zaken en activiteiten. Kom gerust een keer langs om een indruk te krijgen van onze peuteropvang
locatie. Als u een telefonische afspraak maakt, hebben wij alle tijd voor u en uw kind.
Peuteropvang de Veldmuis is 5 dagen in de week geopend op de ochtenden. Een impressie van PO
de Veldmuis vindt u hier: PO de Veldmuis
Namens de pedagogisch medewerkers van BSO Super Groover en PO de Veldmuis,
Tot ziens!

Sporten

Kom jij ook bij SAM sporten?
Hoi, ik ben SAM en ik vind klimmen, rollen, springen, gooien, vangen, dansen, rennen en
balanceren heel erg leuk. En weet je, jij kunt meedoen! Kom naar SAM Multisport Kids of Junior.
Je mag gratis met een proefles meedoen! Er is SAM Multisport Kids voor kinderen van 4 t/m 6 jaar
en SAM Multisport Junior voor jeugd van 7 t/m 12 jaar. Junior wordt aangeboden in
samenwerking met verschillende sportverenigingen. Nieuw dit seizoen is Multisport Junior op
Sportpark de Peppel.
SAM Multisport is voor alle kinderen. Het maakt niet uit of je nog een sport zoekt of al weet welke
sport je graag wilt doen. Je krijgt namelijk in allemaal verschillende sporten training! Een mooie
manier om jouw sport uit te kunnen kiezen of om nog beter te worden in je sport. Je traint en leert
op verschillende manieren!
SAM Multisport is, behalve tijdens de schoolvakantie, elke week. Kids is vanaf 16 september elke
woensdag van 16.00 tot 17.00 uur in de gymzaal aan de Wulplaan en vanaf vrijdag 18 september van
16.30 tot 17.30 uur in de Van der Knaaphal. Daar wordt ook elke vrijdag SAM Multisport Junior
gehouden van 16.30 tot 18.00 uur.

Op sportpark de Peppel start op vrijdag 18 september een proef van 12 weken van SAM Multisport
Junior. Elke vrijdag van 16.30 tot 17.30 uur.
Voor vragen of meer informatie over Sam Multisport Kids kun je contact opnemen met Jorik
Roelofsen van Sportservice Ede via 06 – 130 177 12. Voor SAM Multisport Junior kun je bellen met
Marieke Pomp via 06 - 829 492 26. Wil je direct aanmelden? Kijk dan op https://www.sportserviceede.nl/kinderen/.

Opvoedkunst

