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Volgende nieuwsbrief verschijnt op:  

Vrijdag 22 november 

 

 

Agenda 

19 tot 27 oktober  Herfstvakantie 

29 oktober   Schoolfotograaf 

20 november   Studiedag 

22 november   Viering Donderstenen 

Intro 

Wat vliegt de tijd; het is alweer herfstvakantie. Iedere week hebben de groepen aandacht besteed 

aan één van de 7 gewoontes. Als laatste stond gewoonte 7 centraal: “Houd de zaag scherp”. Deze 

gewoonte gaat over het zoeken naar evenwicht, balans. De vakantie is een mooi moment om op te 

laden, rust te nemen, om misschien lekker te spelen, het bos in te gaan of een boekje te lezen. We 

hopen dat iedereen geniet van de mooie dagen en uitgerust aan de volgende periode kan beginnen.  

 

Kinderzwerfboeken 

Afgelopen woensdag hebben we de Kinderboekenweek 

spectaculair afgesloten met elkaar. Het was nog even spannend 

welke groep het winnende vervolgverhaal had geschreven. Al 

gauw werd duidelijk dat Trudy en Elsje per Flamingo naar Ibiza 

gingen varen; het verhaal van de Boomhut.  

Ook de boekenmarkt was een groot succes!  

Tijdens de Kinderboekenweek staan kinderboeken centraal. 

Omdat we op de Groene Vallei lezen belangrijk vinden is er 

sinds deze week een officieel Kinderzwerfboekenstation in 

school.  

Zwerfboeken zijn van alle kinderen! Je neemt het boek mee naar 

huis en als je het uit hebt, laat je het weer verder zwerven. 

Bijvoorbeeld op school of op een ander zwerfboekstation. Ze zijn er 

door heel Nederland. In Ede vind je ze o.a. bij Cultura, Zwembad de 

Peppel, het consultatiebureau en speeltuin de Korenbloem.  

Bij twee ingangen van de school staan koffers; 

zwerfboekenkoffers. Hierin vinden kinderen boeken met de 

bekende zwerfboekensticker. Een boek met deze sticker mag mee 



naar huis om te lezen. Wanneer het boek uit is mag het boek terug naar de koffer. Ook kan het boek 

worden ingeleverd bij een ander zwerkboekenstation, of worden doorgegeven aan een ander kind 

die het boek wil lezen. We hopen op veel leesplezier!  

Voerouders 

De dieren worden dagelijks gevoerd en verzorgd door bovenbouwleerlingen, die zich hiervoor 
opgeven.  
Voor dit schooljaar zijn we weer op zoek naar enthousiaste ouders, die per toerbeurt weekend- en 
vakantiediensten willen draaien. Er wordt een voerrooster gemaakt voor het hele schooljaar, zodat u 
lang van tevoren weet wanneer u aan de beurt bent. We hopen op vele aanmeldingen, vele handen 
maken immers licht werk.    
Van u wordt verwacht dat u op zaterdag en zondag de dieren eten 
en drinken geeft. U krijgt dan op vrijdag een sleutel mee, via uw 
zoon of dochter.  
De dierenverblijven worden ook schoongemaakt door de ouders in 
het weekend. Overleg is altijd mogelijk als dat laatste niet mogelijk 
of wenselijk is.    
Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u dat doorgeven aan juf 
Marijke (groep 6), Juf Wendy (groep 8) of Juf Wendy (groep 1 / 2 ). 
Of via w.vengelenburg@skovv.nl  
 
Een vriendelijke dierengroet van De dierentuin commissie 
 

Vanuit de medezeggenschapsraad (MR) 

Wist je dat er op de Groene Vallei gebruik wordt gemaakt van een 
incidentenprotocol? Hierin staat helder omschreven hoe de school reageert wanneer 
er zich een probleem voordoet.  
Meer weten? Kijk dan op de website van de school (http://www.groenevallei-

skovv.nl/ouders/praktische-informatie) of stap eens binnen en vraag ernaar bij iemand van het 
schoolpersoneel.  
 

Verteltassen 

Een Verteltas is gevuld met een prentenboek en b.v. een bijbehorend spel, een kleurplaat, een 

puzzel, een boekje met daarin voorlees en verwerkingstips. Veel 

kleuters hebben er al plezier aan beleefd! Vanaf woensdag 30 oktober 

start de uitleen van de Verteltassen voor groep 1 en 2. 

De kinderen van de Donderstenen kunnen dan vanaf 8.20 tot 8.30 een 

verteltas uitkiezen die steeds 2 weken later omgeruild kan worden voor 

een andere verteltas. Twee kinderen uit groep 8 zullen de uitleen 

begeleiden. 

Vriendelijk verzoek; wilt u ervoor zorgen dat de Verteltas compleet wordt ingeleverd? 
Komende uitleendata: 
-woensdag 13 november 
-woensdag 27 november 
-woensdag 11 december 
We hopen dat u met plezier gebruik zult maken van de Verteltassen!  
 

http://www.groenevallei-skovv.nl/ouders/praktische-informatie
http://www.groenevallei-skovv.nl/ouders/praktische-informatie


De moestuin in 

De Groene Vallei heeft sinds enkele weken een vrijwilligster die met groepjes kinderen in 

de moestuin aan het werk gaat. Hier leren de kinderen van alles over moes-tuinieren 

door samen te ‘doen’. De kinderen hebben al kruiden geoogst, knoflook geplant en bollen 

in de grond verstopt. Heeft u thuis nog bloembollen of zaden over? Deze gebruiken we 

graag.  

 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 29 oktober komt de schoolfotograaf. Tussen 8.00 uur en 8.30 uur 
kunnen de kinderen op de foto met broertjes en zusjes die (nog) niet op onze 
school zitten. Gedurende de rest van de morgen worden portretfoto’s, 
groepsfoto’s en broer/zus-foto’s gemaakt. Na ongeveer twee weken ontvangt u 
via school inloggegevens om de foto’s online te bekijken en te bestellen.  

 

 

Wassen 

De afgelopen jaren was één van onze moeders bereid om iedere week de 

was te doen. Niet het leukste werkje, maar wel nodig. We vonden het 

geweldig dat zij zo lang de handdoeken en theedoeken heeft willen wassen. 

Hartelijk dank!  

De tijd is gekomen om deze taak door te geven. We zoeken daarom vaders 

of moeders die voor ons willen wassen. Misschien wilt u wel een bepaalde 

periode voor de was zorgen? Bijvoorbeeld een periode tussen de vakanties 

in, of wellicht een maand of het gehele schooljaar? Geef het door aan de 

leerkracht dan nemen we contact met u op om het verder te bespreken.  

Ede doet! 

Mede dankzij uw hulp hebben we een mooi geldbedrag bij elkaar verzameld om ons 

schoolplein verder groen aan te kleden. Tijdens de komende maanden zullen er o.a. 

vlinderstruiken en insectenhotels worden geplaatst. Zoals u misschien heeft gezien is er deze 

week een bord geplaatst waarop kinderen vlinders kunnen opzoeken. Nog een aantal 

vlinderlievende struiken maken de beleving compleet.  

 

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

De kinderen van groep 1 en 2  Hebben de letters A en V geleerd. Ze hebben ook een 

herfstmand gemaakt met de hele klas. Ze oefenen met boekjes van Stap-voor-stap. Ze 

oefenen ook met rangtelwoorden. Ze kunnen ook heel goed hakken en plakken 

bijvoorbeeld: p-a-n.  



Groep 3 Heeft gewonnen met de verhalenwedstrijd van Trudy en Elsje. Toen hebben ze een paar 

spulletjes gewonnen: twee Donald Duck boekjes, een mandje en snoepjes. Hun verhaal ging over 

Trudy en Elsje die met de roeiboot naar Ibiza. Ze hebben ook een boek gekregen en die heet Blitz! 

Op Bol Tien. 

Groep 4 Vorige week  heeft groep 4\5 een viering gehad ze vonden het super leuk we hadden 

woensdag boekenmarkt. We maken nu ook een klassenmissie met superhelden erop , die is bijna 

klaar we zijn nu met gewoonte 7 bezig. er waren deze week 3 kinderen jarig dus dat waren alleen 

traktaties.  

Groep 5  De kinderen van groep 5 hebben met taal de bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig 

naamwoord en werkwoorden. Verkleinwoorden bijvoorbeeld : etje, kje en tje. Ze hebben met 

spelling CH woorden zoals lichaam. 

Groep 6 heeft heel veel plezier met Naut. Ze hebben vandaag beestje gezocht en gaan dat nog veel 

vaker doen deze komende weken. Ze hebben ook een doel gehaald en dat is dat ze rustige kring 

zouden hebben s’ morgens. Dat hebben ze gevierd met een spelletje. 

Groep 7 De kinderen van groep 7 hebben geholpen in de moestuin. Ze hebben onkruid weg gehaald 

en ze hebben knoflook en krokussen gezaaid. En ze hebben geharkt. 

Groep 8 Er is een jeugdjournaal redacteur bij groep 8 gekomen ze heet: 

Michelle. Ze hebben gepraat over sociale media ( Instagram, Whatsapp ). 

Sommige kinderen uit de klas mogen uit onderzoek gewoon door de weeks 

om 23:00 naar bed dat is te laat voor een kind van 11/12 jaar. De kinderen 

van groep 8 hebben ook een verhaal geschreven over Trudy (juf Kirsten) en 

Elsje (juf Marlous) met de bolderkar (voor de Kinderboekenweek) . 

Knuffelhuus Wij hebben sinds de zomervakantie een kuiken die Puntje heet.   

Met vriendelijke groet Ishani, Lynn en Lauren 

 

 

Nieuws van buiten 

Eerste Happy Kids Day in de Gelukkige Binnenstad! 
Een beetje lef gemengd met duurzaamheid, food en creativiteit. 
 
Zaterdag 26 oktober tussen 11.00 en 16.00 uur op ‘t Oude Kerkplein in Ede, 
GRATIS toegang. 
 
Wat kun je allemaal doen? 
FOOD 

 Lekker spelen met je eten! 

 Heerlijke koekjes bakken en voor wie durft... versier de koekjes met meelwormen. 

 Mooie dierfiguren maken met Buitenbeentjes groente en fruit. 

 Bijzondere maskers maken van restanten van groenteverpakkingen en eierendozen. 
CREATIVITEIT 

 Samen maken we van oude cd’s, flessendoppen en ander restmateriaal een groot kunstwerk 
in de stijl van de Oostenrijkse kunstenaar Klimt. 

 En je kunt paspoppen aankleden met restanten speelgoed.... 

Puntje 

Moeder 

kip 



EXPOSITIE! 

 De paspoppen en het kunstwerk van 
Klimt zijn na afloop van de Happy Kids 
Day in een leuke expositie in de 
Cultura Kindergalerie te zien. 

MUZIEK 

 Onder de vrolijke muziekklanten van 
Dj Alain van the Valley Events mag je 
alle platen “die het niet goed meer 
doen” beschilderen of ga lekker zelf 
achter je schildersezel schilderen op 
restanten van kartonnen dozen. 

WAARSCHUWING: je moet een beetje gek zijn 
om mee te doen...! 
 
De Happy Kids is een activiteit van Gelukkige 
Binnenstad en wordt georganiseerd door de Kunstfactorij. De workshops zijn in handen van Berbar, 
Wendy van Geenhuizen, Marieke Klok, Lotte Gorter, Annick Gaarthuis, Lenny van Pouderoijen en 
Jantina Boelens. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 


