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Agenda 

30 sep – 11 oktober  Win-Win gesprekken 

2 – 16 oktober  Kinderboekenweek “Reis je mee” 

11 oktober   Viering Vossenburcht 

19 - 27 oktober  Herfstvakantie 

29 oktober   Schoolfotograaf (informatie zie deze nieuwsbrief) 

Intro 

Het schooljaar is inmiddels al vieren weken bezig en er is al ontzettend 

veel gebeurd. De kinderen hebben in de groep de leiderschapsrollen 

verdeeld, de klassenmissie is opgesteld en de eerste vier gewoontes zijn 

uitgebreid aan bod gekomen. De komende twee weken zijn de Win-Win 

gesprekken en wordt er in de groepen gewerkt aan gewoonte 5,6 en 7.  

Toestemmingsformulier en controle leerling gegevens 

Tijdens de inloopmiddag heeft u een formulier meegekregen in het kader van de AVG. We 

vragen u ieder jaar opnieuw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. 

U kunt aangeven op het formulier of u al dan niet toestemming geeft voor het plaatsen van 

foto’s of video’s van uw kind op bijvoorbeeld social media of in de nieuwsbrief.  

Daarnaast heeft u per mail de stamkaart van uw kind ontvangen. We vragen u de gegevens 

te controleren en eventuele aanpassingen naar ons te mailen. Denk hierbij aan 

telefoonnummers, noodnummers e.d.  

De promotiefilm van de Groene Vallei 

Het zal u niet zijn ontgaan, afgelopen vrijdag is er de hele dag gefilmd op de Groene Vallei. 

Opvallende en onderscheidende punten van de Groene Vallei zijn in beeld gebracht door de 

filmcrew. Namens hen maar ook namens het team willen we de kinderen complimenteren 

voor hun geweldige inzet en flexibiliteit. Het wordt beslist een prachtige film. Zodra deze 

klaar is laten we het u weten.  

 

 



Kinderboekenweek  

De 65ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 2 t/m 16 oktober 2019. Het 

thema van de Kinderboekenweek van 2019 is Vervoersmiddelen en het motto is Reis mee!  

Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein of het 

ruimteschip. De Kinderboekenweek 2019 gaat over vervoersmiddelen. Onder het motto Reis 

mee! gaan we op reis in kinderboeken. Niet de bestemming maar het vervoer erheen staat 

centraal. Ontdek de ruimte met een raket, beleef avonturen op een cruiseschip, verken een 

land tijdens een roadtrip, trek rond met een tractor en zeil de wereld rond op een 

catamaran. Een reis verrijkt je leven en met een boek kan een kind elke reis maken die hij of 

zij wil. Van een rondje op de step in de buurt tot aan een ruimtereis door het heelal. Toer je 

alleen of rijd je samen? Tijdens de Kinderboekenweek 2019 reizen we allemaal.  

Een groepje leerkrachten en OR-leden zijn al 

druk in de weer om het tot een succes te maken.  

Boekenmartk: Op woensdag 17 oktober sluiten 

we de Kinderboekenweek af met een 

boekenmarkt. Dus… kruip alvast op zolder of duik de boekenkast in op zoek naar 

kinderboeken die niet meer gelezen worden. Tijdens de markt mogen kinderen (evt. met 

hulp van een ouder) een kleedje neerleggen en hun eigen boeken verkopen. Alle andere 

kinderen krijgen de kans om naar leuke koopjes op zoek te gaan. Zo hopen we een mooie 

win-win te creëren! Boeken die thuis maar “in de weg liggen” worden opgeruimd en andere 

kinderen kunnen voor een klein prijsje hun boekencollectie weer uitbreiden. 

Om 11.30 uur kunnen de kleedjes uitgelegd worden zodat vanaf 11.45 uur de markt van 

start kan gaan. Om 12.10 uur gaat de bel, dit is het teken dat alle kinderen nog even terug 

naar de klas gaan om de dag af te sluiten. 

Ouders en andere belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom om een kijkje te 

nemen op de boekenmarkt! 

Sparen voor de schoolbieb: Tijdens de Kinderboekenweek organiseert de Bruna ook dit jaar 

de actie: Sparen voor de schoolbieb. Bij aankoop van een kinderboek, gedurende deze 

periode, spaart u mee voor de schoolbieb. Het werkt als volgt: Koop je een kinderboek bij de 

Bruna in de periode van 2 t/m13 oktober, lever dan de kassabon op school in. Je mag je 

bonnen tot en met 15november inleveren. De school mag van 20% van het totale 

kassabonnenbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken. We hopen dat u mee doet! 

Nieuws van de MR 

Afgelopen week is de MR voor het eerst dit jaar bijeen gekomen. Met nieuwe MR leden aan 

tafel stond deze vergadering in het teken van ‘kennismaken’. Mark van Aalst heeft zich 

teruggetrokken als MR-lid en Ingrid Elbers is afgetreden nadat haar dochter groep 8 heeft 

afgerond. Op de oproep in de nieuwsbrief, voor de zomer, hebben twee geïnteresseerden 

zich gemeld.  Zij zullen de komende tijd namens de ouders van de Groene Vallei, zitting 



nemen in de MR: Susanne Harms (moeder Tobias gr. 4) en Pyke Tuitjer (vader Fayenne gr 4). 

Namens het team zijn Kees en Marijke afgevaardigd. 

Nieuws van de OR  

Wie zijn wij? 
Wij zijn zes moeders en zitten in de ouderraad. 

 Voorzitter: Jennifer, moeder van Fenne 
(groep 8) en Jelle (groep 6) 

 Penningmeester: Sabrina, moeder van 
Sander (groep 7) 

 Secretaris: Anouk, moeder van Milou (groep 
8) 

 Algemeen lid: Andrea, moeder van Aniek (groep 2) 

 Algemeen lid: Desiree, moeder van Derick (groep 3) 

 Algemeen lid: Angela, moeder van (Fayenne) (groep 4) 
 
Wat doen wij?  
De ouderraad ondersteunt het team van de groene Vallei met diverse activiteiten.  
Wij helpen onder andere met Sinterklaas, Kerstviering, Pasen en de vieringen. Onze taken 
variëren van het inkopen van boodschappen, de versiering voor de diverse feestdagen als 
het verzorgen van koffie en thee.  
 
Per schooljaar hebben wij vijf a zes vergaderingen. Bij een vergadering evalueren wij 
voorgaande activiteiten en overleggen wij met het team of er nog ondersteuning nodig is bij 
komende activiteiten. Bij onze vergaderingen schuiven twee leerkrachten aan, Astrid en 
Marijke. Tevens zit er altijd iemand van de directie bij.  
 
Komt u ons team versteken?  
Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste ouders die ons team willen komen versterken. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij één van de moeders uit de ouderraad of bij Annemarie 
en / of Monique. We hopen dat we snel nieuwe mensen kunnen verwelkomen, want vele 
handen maken licht werk. 
Onze volgende vergadering is 29 oktober om 20.00u. Voel u vrij om aan te schuiven en te 
kijken of de ouderraad iets voor u is. 
Op naar een mooi schooljaar 2019-2020 
 

Sint Maarten 

Op 11 november is het Sint Maarten. We bieden de kleuters en groep 3 de 

mogelijkheid om onder begeleiding van hun ouders vroeg in de avond een 

sfeervolle Sint Maarten optocht te lopen rond school. Een aantal kinderen 

uit groep 8 en de OR helpen deze avond mee. Nadere informatie volgt.  

 

 



Nieuws van de schoolfotograaf 

Op Dinsdag 29-10 worden er schoolfoto’s gemaakt. 
Vanaf 8.00 uur tot 8.30 uur bent u welkom met de kleintjes van thuis voor de gezinsfoto! 
Tip voor de gezinsfoto: stem de outfit op elkaar af voor het leukste resultaat. 
We maken van elk kind een minireportage met een grijzige muur achtergrond. 
 
Na ongeveer 14 dagen ontvangt u via school een inlogkaartje. U kunt online bestellen via: 
https://bestel.rdfoto.nl. U kunt al bestellen vanaf € 4,00 op fotopapier. 
We bieden voordeelpakketten aan op fotopapier, digitale bestanden, canvasdoeken, prints 

op hout en aluminium. Ook de Funprodukten zijn leuk om te 
geven of te krijgen: mok, onderzetter, sleutelhanger of schort 
etz 
 
Afdrukken in alle formaten: kleur, zwart/wit en sepia. Foto’s 
van verleden jaar staan ook nog online! 
Heeft u Vragen:  vragen@rdfoto.nl , bellen mag ook 035-
8880086 11-13.30u 
Alvast bedankt en veel kijkplezier 
RDFOTO, uw schoolfotograaf 

 

Ede doet! 

Afgelopen week is de actie ‘Ede doet!’ weer van start gegaan. Ook deze 

keer hopen we dat iedereen zijn bonnen aan de Groene Vallei wil 

doneren. Vorig jaar is er gespaard voor pannadoeltjes en opzoekborden. 

Eén opzoekbord van vogels is inmiddels in gebruik genomen. De andere twee borden met 

insecten en vlinders zullen deze maand worden geplaatst. Het is natuurlijk wel nodig dat het 

schoolplein een prettige plek is voor deze dieren. Daarom sparen we met het huidige ‘Ede 

doet!’ initiatief onder andere voor vlinderstruiken en vogelhuisjes. U kunt het initiatief 

bekijken op de website via de volgende link: 
https://www.ededoet.nl/activities.php?p13=1&s13=DateEvent&d13=DESC&r13=6&q13=groene+vall

ei&d0=0&d1=Binnenkort&d2=dateAsc 

Even voorstellen: de vakleerkracht gym 

  Mijn naam is Jorik Roelofsen en ik ben 27 jaar. Ik ben woonachtig met 

mijn vriendin in Westervoort. Sinds 1 juni 2018 werk ik als vakleerkracht 

bewegingsonderwijs bij Sportservice De Vallei. Ik heb mijn opleiding tot 

docent lichamelijke opvoeding gevolgd en afgerond op de ALO aan de 

HAN. Naast mijn werk als vakdocent ben ik ook bezig met 

talentenontwikkelingsprojecten in Ede en ben ik in de avond uren actief in 

de volleybalwereld als trainer en speler. Met de Talentenontwikkeling in 

Ede heb ik onder andere SAM Multisport Kids/ Junior opgezet. Dit is een 

vereniging waarbij kinderen breed motorisch worden opgeleid en kunnen 

ontdekken welke sport bij hun past.  

https://bestel.rdfoto.nl/
mailto:vragen@rdfoto.nl


Vanaf dit schooljaar zal ik de gymlessen verzorgen op de maandagen op de Groene Vallei (groep 3 

t/m 8). Het docententeam van Sportservice de Vallei werkt sinds een jaar met een nieuw model van 

lesgeven: Atlectic Skills Model (ASM). Ook in mijn gymlessen is er veel aandacht voor dit model; het 

is een andere/creatieve manier van denken over bewegen.  

ASM in het kort:  

Het ASM is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd talentontwikkelingsmodel voor sporters.   

Tijdens de lessen wordt heel creatief omgegaan met de omgeving, het materiaal en oefenvormen. 

De leerlingen bepalen vaak zelf de manier van eigen bewegen. Tijdens de lessen wordt meer 

aandacht gegeven aan de vele grondvormen van bewegen, zoals: balanceren-vallen, stoeien-

vechten, springen-landen, klimmen, zwaaien, schieten en mikken etc. Door aan de leerlingen een 

breed en gevarieerd bewegingsprogramma te bieden verwachten/hopen we een optimale 

ontwikkeling van de leerlingen. De oefeningen zijn op alle niveaus toepasbaar en ze zijn zeer 

uitdagend.  

Ik kijk ernaar uit het komende jaar de kinderen van de Groene Vallei meer te leren over sport en 

bewegen en hoop dat uw kinderen het komende schooljaar thuis heel enthousiast zullen vertellen 

over hun ervaringen tijdens de gymlessen. 

Nieuws uit de groepen (door Lynn, Ishani, Lauren uit groep 8) 

Kleuters Donderstenen groep 1 & 2. Dit zijn een paar dingen die ze hebben geleerd. Hier zijn ze deze 

4 weken mee bezig geweest. Ze hebben de letters B en D geleerd. Ze hebben alle kleuren geleerd. Ze 

hebben bol,  kubus, ellips, ei, balk, piramide en kegel geleerd. Cijfers t/m 12 leren tellen en schrijven. 

Rangtelwoorden. Alvast een beetje leren schrijven. En een versje over kleuren.  

De boomhut groep 3. Letters leren en schrijven. Aa, Ee, Oo en Uu dit zijn een paar letters die ze 

hebben geleerd. 

Groep 4 vossenburcht. Op 11 OKT. VIERING!!!!!   Samen met Groep 5. Onze viering word EEN 

KNAL!!!!! We zijn deze week vooral bezig geweest met de week tegen het pesten. De 7 gewoontes : 

samen staan we sterk niet alleen. 

Groep 5 Vossenburcht. Ze hebben net een taal toets gehad. Daar uit blijkt dat ze de ze de zelfstandig 

naamwoorden moeilijk vinden. Ze zijn nu heel erg bezig met klok kijken. En zijn bezig met de viering 

voorbereiden samen met groep 4 die op 11 okt. plaats vindt. Jullie zijn van harte welkom.  

Groep 7 Uilennest. Groep 7 is woensdag 25-09-2019 naar het stadshuis geweest. De kinderen 

hebben daar kinderpostzegels verkocht . Ze hebben kinderpostzegels verkocht aan de mensen die 

woensdag op het werk waren. Ze hebben €570,- in een uur verdiend. Ze zijn ook naar de raadzaal 

geweest. Hiranur heeft op de stoel van de burgermeester gezeten. De burgermeester heeft speciaal 

de ambtsketen voor hun opgehaald. 

Groep 8 Sperwers. Deze week was de week tegen het pesten Groep 8 heeft een film gekeken: Spijt 

en ze hebben een stripverhaal getekend over pesten. 

Even een gezonde tip  



Druiven zijn een lekker en gezond tussendoortje. Geef je je 
kind druiven? Dan is het 

belangrijk om ze altijd in de 
lengte door te snijden, en 
niet in de breedte.  
 
De breedte van een druif 
is namelijk ongeveer gelijk aan de breedte van de luchtpijp 
van een kind, wat betekent dat het gemakkelijk vast kan 
komen te zitten.  

 

 

Nieuws van buiten 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


