
 

 

Beste ouder, verzorger 

Nieuwe leerlingen 

Adam en Malika zijn 4 jaar geworden en starten in groep 1. We wensen deze leerlingen een fijne 

schooltijd toe. 

Activiteitencommissie/Medezeggenschapsraad 

Aan het begin van dit schooljaar hebben we een oproep gedaan voor nieuwe leden voor de AC en de 

MR. Deze posten zijn inmiddels gevuld.  

Bedankt voor alle aanmeldingen die we gekregen hebben. 

Groenerwijs – Dopper 

Wat fijn dat er zoveel water gedronken wordt uit de nieuwe doppers! We blijven op vrijdag de 

doppers mee naar huis geven en op maandag kunnen ze dan weer schoon mee naar school komen. 

Portfolio 

Vrijdag 25 november gaan de portfolio's in groep 3 t/m 8 mee naar huis. Dan kunt u nog eens rustig 

doorlezen aan welke breinkracht uw zoon of dochter deze periode wil gaan werken en hoe hij/zij dat 

wil gaan doen. Deze doelen zijn ook al met u besproken tijdens het ouder-kindgesprek. 

Ook zal in het portfolio een stuk te vinden zijn over de IEP- toets hart en handen. Deze nemen we dit 

jaar voor het eerst af. De leerlingen vullen zelf een vragenlijst in, zo krijgen zij inzicht in hun eigen 

profiel op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen. 

Het leerlingprofiel komt in het portfolio. Voor u zal er ook een uitleg bij zitten. 

Studiemiddag 

Donderdag 17 november is er een studiemiddag voor de leerkrachten.  

Wij krijgen regelmatig de vraag of we tijdens zo'n studiemiddag of studiedag ook echt iets doen. Dat 

doen we zeker! Samen met alle collega's van de 6 Omnisscholen komen we bij elkaar om onze kennis 

en kunde te vergroten. De vorige studiemiddag hebben we ons verder verdiept in het werken met de 

Breinkrachten en kregen we meer achtergrondinformatie over de werking van hersenen en hoe 

kinderen het best leren. 

Donderdag 17 november zal in het teken staan van de nieuwe leesmethode waar we dit jaar mee 

gestart zijn; Nieuw Nederlands Junior. Doordat alle collega's aanwezig zijn kunnen we van en met 

elkaar leren. Dat past mooi bij de visie van Omnis ‘Samen wijzer'. 

Alle leerlingen zijn vanaf 12:00 uur vrij. Kinderen die zich hebben opgegeven voor de opvang tijdens 
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de studiemiddag blijven om 12:00 uur op school en gaan naar Kibeo voor een lunch en een educatief 

programma. 

Kalender Parro 

Alle activiteiten die voor u van belang zijn zetten we in de kalender van Parro. Vanaf groep 5 staat 

ook in de kalender wanneer er een toets is. Mocht u problemen hebben met Parro of de kalender 

niet kunnen vinden, dan kunt u contact met de leerkracht op nemen. 

In Parro zit ook een chatfunctie, zodat u de leerkracht een bericht kunt sturen. Naar school bellen of 

de leerkracht na schooltijd even aanspreken is altijd mogelijk. 

Leerlingenraad 

Via Facebook heeft u al kennis kunnen maken met de nieuwe leerlingenraad. Tess, Serena, Lynn en 

Sam zitten in de leerlingenraad. Zij zijn de ogen en oren van alle leerlingen. Samen met juf Chantal 

hebben ze een aantal bijeenkomsten per jaar.  

Tijdens de nationale sportweek hebben we elke dag een kwartier rondjes om het parkeerterrein 

gerend. Dit is de leerlingen erg goed bevallen. De leerlingenraad zou graag zien dat we dit elke week 

een keer gaan doen. Omdat buiten bewegen goed past bij de visie van Groenerwijs hebben wij als 

team aan dit verzoek gehoor gegeven. Vanaf nu gaan we elke dinsdag na de 10 uur pauze een 

kwartier rennen/lopen om het parkeerterrein. 

 

Week van de mediawijsheid 

Groep 7/8 doet mee met de week van de mediawijsheid.  De Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 

november 2022) heeft als thema 'Like en cancel', en gaat over het stimuleren van sociaal gedrag 

online. Voor ons een uitgelezen moment om extra aandacht te besteden aan het online gedrag en 

mediagebruik van leerlingen. 

 

Data komende periode 

Donderdagmiddag 17 november Studiemiddag. Kinderen zijn vrij of gaan naar de talentmiddag 

Vrijdag 25 november Portfolio groep 3 t/m 8 mee naar huis 

Vrijdag 2 december Sinterklaasviering, info volgt later 

Woensdag 21 december Kerstviering, info volgt later 

Vrijdag 23 december Start Kerstvakantie, vrije dag 

Maandag 9 januari Weer naar school 

  


