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Agenda

16 t/m 27 januari
25 januari

Afname Cito M toetsen
Voorleesontbijt

Vooruitblik

2 februari
7 februari
8 februari
9 februari
13 februari
14 februari
17 februari
18 februari
27 februari
28 februari

Oud papier
Groep 5 en 5/6 naar Van Beresteyn
Open dag “De Groenling”
Nieuwsbrief februari gaat mee
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Rapport 1 gaat mee naar huis (gr. 3 t/m 8)
Start voorjaarsvakantie (t/m 26 februari)
Weer naar school
Groep 3 en 4 naar Van Beresteyn

Update speeltoestel
In de laatste (extra) nieuwsbrief van december 2016 heeft u goede en positieve informatie kunnen
lezen over het speeltoestel. Het speeltoestel en het duikelrek zijn inmiddels besteld. Wij verwachten
dat beide toestellen in week 6 (week van 6 februari) klaar zijn. Afhankelijk van het weer zal het
toestel in deze week geplaatst kunnen worden. Hier moet nog een datum voor geprikt worden, maar
met de informatie van nu gaat het er op lijken dat de nieuwe toestellen vóór de voorjaarsvakantie
geplaatst zijn! Geweldig nieuws!
Open dag
Woensdag 8 februari organiseert De Groenling een open dag. Dé ideale gelegenheid voor “nieuwe”
ouders om kennis te maken met de Hendrik Wester. Heeft u vrienden, kennissen of familie die zich
aan het oriënteren zijn en op zoek zijn naar een goede basisschool? Vergeet u ze dan niet te
attenderen op onze open dag.
Lessen op het Dollard College
Groep 7/8 volgt op 9 februari en 23 maart technieklessen op het Dollard College. De ouders van
groep 7/8 zijn hierover al geïnformeerd.
Daarnaast zijn wij door het Dollard College uitgenodigd om gymlessen bij hen te volgen. Dit wordt
elk schooljaar georganiseerd en wordt met veel enthousiasme ontvangen door onze leerlingen. Deze
vrijdagen is het de bedoeling dat de kinderen van groep 7 en 8 op de fiets naar school komen. De
lessen duren van 10.30 uur – 11.20 uur. De data:
10 februari
17 februari
3 maart
10 maart

17 maart
24 maart
31 maart
7 april
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Van de muziekjuf
Beste ouders/verzorgers,
In de wekelijkse muziekles in groep 5 en 6 zijn we begonnen met een wereldreis. We behandelen in
de komende weken muziek uit verschillende culturen en werelddelen. Voor de kerstvakantie hebben
de kinderen al heel wat liedjes geleerd, instrumentjes bespeeld, kennisgemaakt met notennamen,
ritmes en muzikale begrippen. De leergierigheid en creativiteit van de kinderen geeft veel plezier in
deze lessen. Om thuis muziek terug te vinden uit de muziekles, neem een kijkje op:
http://www.muziekyes.nl/voor-kids/. Voordat het schooljaar ten einde is wordt u uitgenodigd om
in een muziekles een presentatie van de groep bij te wonen!
Tot ziens!
Juf Maria
Rots en Water
Aanstaande vrijdag 20 januari starten we met de rots en water training. Net als vorig schooljaar
hebben we gekozen om dit met groep 5 te gaan doen. De lessen worden door juf Katinka en juf
Mariska gegeven, zij zijn opgeleid tot rots en water trainer.
Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale
vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie wordt afgewisseld door momenten van
zelfreflectie. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te
komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots).
Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water).
De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn:
zelfvertrouwen
zelfreflectie
zelfbeheersing
De onderwerpen die in een Rots en Watertraining
uitvoerig aan bod komen zijn:
stevig staan, rustig ademhalen en concentreren
het herkennen en aangeven van grenzen
bewuste keuze maken en daar aan vast houden (de Rotskwaltiteit)
je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit)
jezelf zijn in contact met anderen
voor anderen opkomen
concentratie en focus
De ouders van groep 5 zijn inmiddels geïnformeerd middels een uitgebreidere brief.
Juf Mariska en juf Katinka
Unihockey toernooi
Woensdag 18 januari heeft groep 5 en groep 5/6 meegedaan aan het unihockeytoernooi in Nieuwe
Pekela. We hebben 3 teams gemaakt en de kinderen hebben met veel plezier deelgenomen aan dit
toernooi. Er is zelfs een team 2e geworden en dat is natuurlijk een geweldige prestatie! Van het
toernooi zijn veel foto’s gemaakt en deze kunt u rustig bekijken op onze website.
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Scherm in de hal
Wellicht is het u al opgevallen dat er in de hal (ingang groep 3 en 4)
een beeldscherm is opgehangen. Deze hing in de personeelskamer,
maar werd hier weinig gebruikt. Daarop hebben we besloten om het
scherm in de hal op te hangen. We kunnen hier dan allerlei foto’s en
presentaties op laten zien. Dit hebben we meteen uitgeprobeerd met
de foto’s van het unihockeytoernooi en dit bleek direct succesvol te
zijn (zie foto hiernaast). Heeft u zelf nog leuke en creatieve
ideeën/wensen voor de invulling van het scherm, dan horen wij
dat graag!
Oud papier
Iedere eerste donderdag van de maand staat een container klaar voor
het inzamelen van al uw oud papier.
De container staat van 7.30 tot 16.00 uur aan het begin van de kiss and ride zone van de brede
school “De Groenling” aan de Willem de Zwijgerlaan. De opbrengst wordt gebruikt voor leuke
activiteiten zoals sport- en spelactiviteiten en theatervoorstellingen voor alle schoolkinderen en
peuters die de Groenling bezoeken. De data voor 2017:
donderdag 2 februari
donderdag 2 maart
donderdag 6 april
donderdag 4 mei
donderdag 1 juni
donderdag 6 juli
donderdag 7 september
donderdag 5 oktober
donderdag 2 november
donderdag 7 december
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