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Agenda
10 september

Jeugdarts

18 september

OR vergadering

20 september

Filmdag

27 september

Inloopmiddag voor ouders en kind

2 oktober – 13 oktober

Start Kinderboekenweek

11 oktober

Viering Vossenburcht

Start schooljaar 2019/2020
De eerste schoolweek zit er alweer op. Alle groepen zijn goed
gestart. De eerste periode van het schooljaar besteden we
aandacht aan groepsvorming. In een ander lokaal met
misschien wel nieuwe kinderen of een andere leerkracht is het
belangrijk dat we elkaar leren kennen en gezamenlijk afspraken
maken. Dit doen we door een groepsmissie op te stellen. Een
groepsmissie met het einddoel voor ogen: “Zo doen wij dit met
elkaar”.
De komende 7 weken worden staat iedere week een andere
gewoonte centraal.
In de afgelopen week stond gewoonte 1 centraal: Wees
proactief. Deze houding speelt ook een rol in het proces van
groepsvorming.
De komende week staat gewoonte 2 centraal: Begin met het
einddoel voor ogen.

Filmdag
Op 20 september is er een filmploeg aanwezig op school om een promotiefilm te
maken. In dit korte filmpje wordt de Groene Vallei in beeld gebracht vanuit
verschillende invalshoeken. De lessen gaan op deze dag gewoon door.
Vandaag hebben de kinderen een toestemmingsbrief mee naar huis gekregen.
Hierop kunt u aangeven of u akkoord gaat dat uw kind wordt gefilmd. Wanneer uw
kind op de film mag verschijnen vergeet dan niet de brief uiterlijk volgende week
vrijdag, 13 september, in te leveren. Verder informatie vindt u in de brief.
Inloopmiddag
U krijgt nog een officiële uitnodiging maar zet de datum vast op de
kalender: Op vrijdag 27 september bent u van harte welkom op de
inloopmiddag. Kinderen leiden deze middag hun ouders rond in de
klas. Samen kunt u kijken naar de materialen waar uw kind mee
werkt en hoort u welke bijzonderheden er dit jaar centraal staan.
Uiteraard zijn de leerkrachten aanwezig voor vragen en informatie.
De middag is van 14.15 uur tot 15.30 uur.

Reken coördinatoren
In het team van de Groene Vallei worden twee leerkrachten opgeleid tot reken

coördinator. Gedurende het schooljaar zitten Marloes en Kirsten een aantal dagen
in de schoolbanken. De kennis die ze opdoen wordt gedeeld in het team opdat we
het rekenonderwijs kunnen versterken. Dit betekent echter wel dat zij vervangen
worden op de cursusdagen. Afgelopen woensdag was de eerste cursusdag.
De andere data zijn 27-09, 30-10, 20-11, 11-12, 15-01, 05-02, 19-02. In de nieuwsbrieven
zullen ze ook u op de hoogte houden.
Te laat komen
Op school willen we graag op tijd beginnen met de les. Het geeft onrust
wanneer kinderen te laat de klas in komen. Mocht het nu toch een keer
voorkomen dat uw kind te laat is dan vragen we u uw kind bij de deur
te brengen maar niet mee de klas in te lopen.

