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Voor de Agenda:  

Donderdag 24 oktober 

Maandag 28 oktober   

Woensdag 30 oktober 

Donderdag 31 oktober   

Donderdag 31 oktober  

Vrijdag 1 november  

Woensdag 6 november 

Vrijdag 8 november  

Woensdag 13 november  

Maandag 18 november  

Maandag 18 november 

Donderdag 21 november  

Maandag 25 november 

Donderdag 5 december 

Vrijdag 6 december    

Donderdag 19 december  

Vrijdag 20 december  

EHBO les groep 6/7/8 Theo 

EHBO les groep 7/8 Han/Kim 

Voorstelling locatie Zuid 

EHBO les groep 7/8 Esther/Hans 

Infoavond VO voor ouders groep 8  19:30 – 20:30 op Noord en Zuid 

EHBO les groep 7/8 Rosanne/Wendy 

Landelijke Stakingsdag - school gesloten 

Onderbouw vrij  

Studiedag Innerwaard – alle kinderen vrij 

Middenbouw inloop vanaf 14 uur: Afsluiting thema Smakelijk eten 

Oudergesprekken 

Oudergesprekken 

Medezeggenschapsraad bijeenkomst Noord – 19:30 uur 

Sinterklaasfeest op school  

Onderbouw vrij / groep 3 t/m 8 inloop tot 09:00 uur 

Kerstviering 17:30 – 19:00 uur – KERSTVAKANTIE  

Studiedag – alle kinderen vrij  

 

Nieuws van de directie 

De herfst is begonnen en ook de feestmaand december staat weer voor de deur. In de 

maanden november en december besteden we met de kinderen extra aandacht aan 

maatschappelijke projecten. Vorig schooljaar hebben we voor de Voedselbank ingezameld 

en dit schooljaar zullen we de speelgoedruil- actie op touw zetten. In de hal komt dan een 

‘ruilkast’ te staan waar iedereen speelgoed in kan zetten en kan ruilen. Hoe het precies in z’n 

werk gaat zullen we u in een apart social schools bericht binnenkort laten weten.  

IKC medewerkers 

Op woensdag 30 oktober zal juf Joyce haar werkzaamheden voor groep 3/4 weer hervatten. 

Juf Joyce zal op woensdag, donderdag en vrijdag werken. Juf Maura neemt op donderdag 24 

oktober afscheid van de groep. Juf Danielle zal dan weer op maandag en dinsdag in de groep 

zijn en heeft dan op woensdag en donderdag haar ICT dagen.  

Per 1 november komt Caroline Verver (pedagogisch medewerkster) ons team versterken. Zij 

zal voornamelijk werkzaam zijn op locatie Noord en daar samen met juf Yvon de opvang en 

peutergroep draaien. We hopen dat juf Caroline zich snel zal thuis voelen op de Groene Ring. 
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EHBO lessen voor de groepen 7 en 8  

Komende weken zullen de kinderen uit de groepen 7/8 en de 6/7/8 op 
Noord en Zuid EHBO-les krijgen.  
Tijdens de les leren de kinderen wat ze kunnen doen bij allerlei kleine 
ongelukjes die thuis of op school voor kunnen komen. Zo zullen oa. de 
verzorging van schaafwonden, splinters en insectenbeten behandeld 
worden. Naast de verzorging van deze kleine verwondingen, zal ook 
reanimatie aan bod komen. Kinderen krijgen de ruimte om te oefenen en zeker ook om 
vragen te stellen. Ook leren de kinderen wanneer en op welke manier ze hulp moeten 
inschakelen.  
 
De les wordt gegeven door Martine Schaap, van Elke Seconde www.elkeseconde.nl  
 
Zij zal tijdens de les ook aandacht besteden aan ervaringen die kinderen wellicht al een keer 
hebben meegemaakt. Aan het eind van de les krijgen de kinderen een certificaat.  
 
Komende donderdag is de groep van meester Theo aan de beurt.  
Op maandag 28 oktober de groep van meester Han, donderdag 31 oktober de groep van 
meester Hans en juf Esther en op vrijdag 1 november de groep van juf Rosanne en juf 
Wendy.  
 

Informatie Avond Voortgezet Onderwijs 

Ouders van kinderen in groep 8 (en groep 7) zijn van harte uitgenodigd voor de informatie 

op donderdag 31 oktober van 19:30 – 20:30 uur op zowel locatie Noord als Zuid. Tijdens 

deze avond willen we u graag informeren over het voortgezet onderwijs en de stappen hier 

naartoe.  

Het programma ziet er als volgt uit: 

- het schooladvies  

- toelating/eindtoets 

- schooltypen/brugklassen 

- de VO scholen 

- tips voor informatiedagen VO 

- afronding laatste schooljaar 

De informatieavond is in eerste instantie bedoeld voor de ouders met kind(eren) in groep 8. 

Uiteraard zijn de ouders van de kinderen uit groep 7 ook welkom om zich alvast te 

oriënteren. 
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Wintertijd en Verkeersveiligheid     

Zet je licht aan!  

Op zondag 27 oktober gaat de wintertijd weer in! 

De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de 

Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie 

meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent 

af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel 

áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in, zodat uw 

kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets naar school gaan. 

De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. 

het correct voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met 

spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek van 

de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht 

aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men 

deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u 

meer informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie 

Iedere school die mee doet met ANWB 

Streetwise heeft het sjabloon en het 

spuitkrijt ontvangen op school, wellicht 

heeft u de tag op ons schoolplein al zien 

staan! Ook zullen in de komende maand 

de fietscontroles weer worden 

gehouden, zodat uw kind op een veilige 

fiets met goede verlichting naar school 

en huis kan rijden. 

 

Team Montessori IKC De Groene Ring  
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