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Voor de Agenda:  

Woensdag 25 september 

Woensdag 2 oktober  

Zaterdag 5 oktober   

Woensdag 9 oktober  

Maandag 14-10 t/m 18-10 

Maandag 21 oktober  

Dinsdag 22 oktober  

Kinderpostzegels - groep 7 

Start Kinderboekenweek 

Open Dag locatie Zuid van 11 – 14 uur  

Start inschrijven Sjors Sportief 

Herfstvakantie  

Schoolfotograaf Noord 

Schoolfotograaf Zuid 

 

Nieuws van de directie 

Op zaterdag 5 oktober houden we een Open Dag op locatie Zuid voor iedereen die ons mooie, 

nieuwe binnenplein wil komen bewonderen en interesse heeft in montessori onderwijs en opvang. U 

bent van harte welkom! En neem vooral iemand mee! 

Voor alle kinderen van Zuid zal er in de week na de herfstvakantie een feestelijke dag georganiseerd 

worden. De invulling van deze dag blijft nog even een verrassing.  

Kinderpostzegels groep 7  

 

 
 

ONZE LEERLINGEN OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE! 

Vanaf woensdag 25 september a.s. gaan ruim 160.000 basisschoolkinderen in Nederland op 

pad tijdens de Kinderpostzegelactie. Onze kinderen uit groep 7 doen ook mee. Ze zetten zich in 

voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen!  

 

Voor wie gaan de leerlingen op pad? 

Dit jaar zet Kinderpostzegels zich in voor 8.500 kinderen die in Nederland in een daklozen- of 

vrouwenopvang wonen. De begeleiding in de opvang is vooral gericht op volwassenen. Voor kinderen 

is er meestal weinig aandacht. Ze hebben er geen eigen kamer en geen privacy, er is nauwelijks 

speelgoed, ze mogen vaak hun vriendjes niet meenemen, hebben hun huisdieren achter moeten laten 

en mogen ook niet zorgeloos buiten spelen. Geen ideale omstandigheden waarin een 

getraumatiseerd kind de kans krijgt zich te ontwikkelen.   

Kinderpostzegels wil ervoor zorgen dat kinderen zich er beter thuis voelen en dat er goede 

begeleiding voor ze is.  
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Leuke producten 

Uiteraard kunnen er weer Kinderpostzegels worden gekocht - dit jaar met kinderboekenhelden zoals 

Dik Trom, Kruimeltje en Pietje Bell erop. De rest van het assortiment bestaat uit een theepakket, een 

hippe shopper, feestdagenkaarten, wenskaarten met bloemzaden, krokusbollen en een pleisterblikje 

van Pluk van de Petteflet. 

Daarnaast kan er dit jaar voor het eerst gekozen worden voor een eenmalige donatie voor een kind in 

de daklozenopvang.  

 

U koopt toch ook bij onze leerlingen!? 

We wensen onze leerlingen heel veel succes!  

Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl. 

Kinderboekenweek  

Kinderboekenweek: Reis mee!  

Zevenaar- Van 2 t/m 13 oktober 2019 is het Kinderboekenweek en staan voertuigen centraal 

tijdens het thema: Reis mee! Kunstwerk! de Bibliotheek organiseert in samenwerking met 

Ondernemend Zevenaar een aantal activiteiten rondom het thema in het centrum van Zevenaar. 

Activiteiten Raadhuisplein 

Op zaterdag 5 oktober van 13.00-16.00 uur wordt er voor kleine kinderen voorgelezen op het 

Raadhuisplein. Kom lekker luisteren naar leuke verhaaltjes over voertuigen en reizen! Ook is het 

mogelijk om te knutselen. Ga aan de slag met bijvoorbeeld een vliegtuig of een auto. Beide 

activiteiten zijn gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig. 

Speurtocht  

Los jij de rebus op? Ga op speurtocht langs tien etalages in het centrum van Zevenaar op zaterdag 5 

oktober. Het startpunt is Bruna, daar haal je de instructies op. Je levert de oplossing in bij Rebers 

Boek en Buro en daar wacht je een lekkere verrassing. Er zijn ook mooie prijzen te winnen: 2 kaarten 

voor een kindervoorstelling én 2 kaarten voor de jeugdvoorstelling van André Kuipers in Kunstwerk! 

Het Musiater. De winnaars krijgen persoonlijk bericht. De speurtocht is gratis. 

Spaar gratis boeken voor je schoolbieb.  

Koop je een kinderboek bij een Bruna-winkel dan kun je de kassabon(nen) op school inleveren. Op 

deze manier kunnen we sparen voor extra schoolbieb boeken. Doe je mee! 
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Schoolvoetbal woensdag 18 september 
Een prachtig verslag van het jongensteam van Zuid van een geslaagde middag schoolvoetbal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We begonnen het toernooi met een uitgebreide lunch, kleine warming up en een onderling partijtje 

om het balgevoel erin te krijgen. 

Helaas was onze eerste tegenstander een maatje groter, resultaat 0-6. 

Hierna hadden we alle tijd om het balgevoel en het samenspel te vergroten.  

Helemaal klaar voor een nieuwe kans scoorden we al snel ons eerste doelpunt. YES! Even leek het er 

zelfs op dat we deze pot gingen winnen, maar net voor tijd kwam de gelijkmaker.  

De derde wedstrijd was weer een stevige pot waarin we veel tegenstand hebben geboden en zelfs 

nog hebben gescoord, weer YES! 

De laatste wedstrijd in de poulefase beloofde een spannende te worden. Beide teams hadden 

evenveel kans op de overwinning. In eerste instantie kwamen we een punt achter, maar al snel 

volgde de gelijkmaker YES! De tegenstander wist er net iets meer te scoren, daarmee eindigde de 

wedstrijd in 1-3. 
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Alles was nog niet verloren, we verheugden ons nog op de 

kruiswedstrijden.  

Het samenspel was in de loop van de middag steeds beter op elkaar 

afgestemd en dat was te merken! Na een openingsgoal van de 

tegenstander konden wij al snel de gelijkmaker scoren. Het duurde niet 

lang of het volgende doelpunt volgde. 2-1 overwinning voor ons!! Feest 

voor de jongens! 

Nog een wedstrijd te gaan. De jongens waren moe, maar allemaal wilden 

ze speeltijd. Allemaal wilden ze de laatste wedstrijd meestrijden voor de 

overwinning. En we wonnen, als één team 3-0!! 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde, sportieve en gezellig dag. 

De dag eindigde met winst voor de jongens.  

Bedankt jongens, TopTEAM! 

 
 

Even voorstellen…. Geeke Heida 

Aanspreekpunt Centrum Jeugd en Gezin  

Hallo kinderen, ouders, grootouders en 

verzorgers van kinderen van deze 

basisschool. 

Iedereen doet zijn best om zijn of haar kind 

zo goed mogelijk op te voeden. 

Toch heb je soms vragen over eten, slapen, 

luisteren, druk gedrag enzovoort. 

 Soms vraag je je af; “Doet ik het allemaal 

wel goed?” 

Ook kan er sprake zijn van echtscheiding, een sterfgeval of een andere vorm van verlies binnen het 

gezin. 

Dan kan het fijn zijn om hierover te praten met een professionele buitenstaander. 

Als u dit wilt, kunt u contact met mij opnemen. Ik ben Geeke Heida en werk als aanspreekpunt voor 

het Centrum voor Jeugd en Gezin te Duiven. 

We kunnen samen kijken naar uw vragen en mogelijke oplossingen. 
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Hiervoor kan ik bij u thuis komen maar we kunnen ook op school of op kantoor van het 

Algemeen Maatschappelijk Werk afspreken. Er zijn geen kosten verbonden aan deze gesprekken. 

Ik ben aanwezig op school op woensdag van 12 tot 12.45 uur. In de oneven weken op Groene Ring 

Noord en in de even weken Groene Ring Zuid. 

Ook kunt u mij benaderen via de leerkracht en ben ik bereikbaar op 06-22489561 (di/woe/vr) of 

gheida@stmr.nl 

 

 

 
 
 
Team Montessori IKC De Groene Ring 
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