Nieuwsbrief

Locatie Noord
16-02-2017

Agenda
Ma 20 feb
Do 23 feb
Vr 24 feb
27 feb-3 mrt
Ma 6 maart
Di 7 mrt
Di 14+do 16 mrt
Wo 15 mrt
Wo 22 mrt
Vr 24 mrt
Wo 29 mrt

MR vergadering 20.00 uur op locatie Zuid
Streetwise locatie Noord
Carnaval op school
Voorjaarsvakantie
Het verslag gaat mee naar huis
Bestuursvergadering
Oudergesprekken
Gastles over wandelen voor waterproject Zambia Noord
Wandelen voor water in het Horsterpark
Groep 1 en 2 roostervrije dag, wel peutergroep.
Grote Rekendag in alle groepen

Streetwise dag door ANWB
ANWB Streetwise komt volgende week op bezoek!!
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind.
Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op donderdag 23 februari naar onze
school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend
verkeersprogramma dat we iedere twee jaar in ons lesprogramma
opnemen. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de
school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal
ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden,
verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de
praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
 Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning,
herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en
autostoeltje.
 Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig
oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.
 Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de
remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidgordel. Dit onderdeel is
op de parkeerplaats bij de tennisbanen. We lopen hier met de kinderen naar toe.
(Zonodig dus warm aankleden omdat dit een ‘buitenles’betreft.
 Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en
fietsbeheersing.
De bovenbouwkinderen worden die dag met de fiets op school verwacht.

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het
filmpje op de site.
http://www.anwb.nl/streetwise We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral
gezellige dag van maken!!

Carnaval
Vrijdag 24 februari vieren we carnaval. De kinderen mogen allemaal verkleed op school
komen die dag. Tijdens een speciaal Groene Ring theater op school zullen groepjes kinderen
optreden. Ze zijn al volop aan het oefenen. Deze dag hoeven de kinderen geen fruit/drinken
voor de ochtendpauze meenemen.

Personeel
Na de voorjaarsvakantie keert juf Karin te Kaat terug van haar zwangerschapsverlof in haar
BB op Noord. Zij zal op maandag, dinsdag en vrijdag werken en juf Wendy neemt de
woensdag en donderdag voor haar rekening. Meester Han verlaat de Groene Ring dan niet
maar zal op woensdag, donderdag en vrijdag de BB groep op zuid met juf Marlene blijven
begeleiden.
Juf Manon zal de komende weken nog niet haar werkzaamheden kunnen hervatten.

Muziek, Liemers Harmonie
Dit jaar stimuleert de gemeente Duiven het muziekonderwijs. Zo ontvangen een aantal
scholen binnen de gemeente blokfluitlessen voor de 3e en 4 groepers. Als school zijn we met
de nieuwe digitale methode 123Zing ook bewuster bezig met muziekonderwijs. Daarnaast
geven de Duivense/ Groessense fanfare en harmonie verenigingen om het jaar workshops
op school om kinderen kennis te laten maken met andere instrumenten. Afgelopen maand
was dat Sint Remigius die voor groep 5-8 een workshop gaf. Mocht uw kind hier nog niet
genoeg aan hebben dan kunt u 12 maart naar het jaarlijkse concert van de Liemers
Harmonie in de Ogtent. Het thema is ‘Kids in Action’
Kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 worden namelijk speciaal uitgenodigd om te komen
kijken en luisteren. Ze zullen veel ‘Kids in Action’ zien en ook zelf in actie mogen komen. De
muziek is met speciale aandacht voor de kinderen uitgekozen. Het harmonieorkest en de
slagwerkgroep treden op, maar ook de jeugd van Liemers
Harmonie Duiven gaat laten zien hoe leuk het is om muziek te
maken. Het wordt een echt kinderfeest, waar ook ouders en
grootouders niet mogen ontbreken.
Praktische informatie:
Locatie: De Ogtent, Remigiusplein 9 Duiven.
Aanvang: 14.00 uur.
Toegang is gratis.
Twitter: @liemersharmonie // @lhdswg
Facebook: www.facebook.com/LiemersHarmonieDuiven
Instagram: www.instagram.com/liemersharmonieduiven

Wandelen voor Water
22 Maart, wereld water dag, nadert snel. Dit jaar gaan we die dag wandelen in het
Horsterpark met alle kinderen van de Groene Ring voor een waterproject in Zambia.
Kinderen van groep 1 t/m 8 gaan met een aantal liters (kilo’s) water op hun rug 6 km (of een
aangepaste afstand) wandelen: net zo ver en net zo zwaar als kinderen in Afrika dagelijks
moeten wandelen om aan een beetje water te komen

Grote delen van Afrika hebben op dit moment te
kampen met ernstige droogte. De stichting Jacana
(www.JACANA.HELP/WATER) helpt de lokale
gemeenschappen zichzelf te helpen met advies, simpele
maar betrouwbare technieken en opleidingen en
daadwerkelijke hulp bij het realiseren van meer en
diepere water bronnen.
Wij hopen samen met Rotary Duiven het verschil te
maken, dit jaar voor Chipata in oost Zambia! De
opbrengst van de sponsorloop wordt dit jaar door Stichting de Wilde Ganzen verdubbelt! .
Voorafgaand aan de sponsorloop op 22 maart (hierover wordt u apart geïnformeerd) krijgen
de kinderen een gastles op 14 maart/ 15 maart (n).

KiVa
Na de voorjaarsvakantie starten we met het 5e KiVa thema van dit
schooljaar ’Verborgen vormen van pesten’.
De KiVaregel bij dit thema : ‘Wij willen dat ook verborgen pesten stopt’.
KiVadoelen die in dit thema aan de orde komen zijn:
-verborgen pesten (Wat is dat? Hoe herken je dit?)
-buitengesloten worden (Wat is ‘buitensluiten’? Oefeningen om dit te
ervaren.)
- tegenstrijdige communicatie (Kinderen leren tegenstrijdige communicatie herkennen.)
-roddelen(Weten wat roddelen en klikken is, beseffen dat roddelen fout is, kinderen oefenen
wat te doen als er geroddeld wordt)
-Digitaal pesten (Kinderen herkennen digitaal pesten en weten wat te doen als er digitaal
gepest wordt).
De leerkrachten kiezen voor hun eigen leeftijds groep uit bovenstaande doelen passende
werkvormen. Niet ieder doel wordt helemaal uitgewerkt. Volgend jaar kunnen dan weer
andere werkvormen gebruikt worden binnen dit thema.

Geef mij een boek
Op 10 febrari is er voor de tweede keer een voor Nederland uniek project gestart: “Geef mij
maar een boek!” De Nederlandse boekhandelaren bieden een jeugdklassieker aan voor
weinig geld. Dit jaar is er gekozen voor het boek Achtste groepers huilen niet van Jacques
Vriens. Wij hebben in de BB groepen een exemplaar van het boek liggen om te lezen maar u
kunt natuurlijk ook met uw kind dit boek (zolang de voorraad strekt) kopen voor 2 euro.

Fijn weekend,
het team van de Groene Ring .

www.montessori-groenering.nl
Twitter: @DeGroeneRing

Facebook: Montessorischool-De-Groene-Ring

