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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Periode 1 is alweer voorbij. We hopen dat uw kind zich prettig en 

welkom voelt op Groevenbeek! Wij zijn ontzettend trots op onze 

brugklassers. De leerlingen hebben de afgelopen periode heel veel geleerd en we zien dat ze de 

school inmiddels goed kennen. Tijdens de mentorlessen is veel aandacht besteed aan de 

groepsvorming. Het is mooi om te zien hoe dit proces verloopt.

Over een paar weken breekt de gezellige decembermaand weer aan. Wellicht viert uw zoon

/dochter Sinterklaas met de klas. Sowieso hebben we een mooie kerstviering voor alle leerlingen. 

We sluiten periode 2 af met een Groevenweek.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, neem dan gerust contact met de mentor of met ons op.

Met vriendelijke groet, ook namens de mentoren,

Ria Huibers en Tjitske Duhoux

Projectlessen 

Wat is er nu eigenlijk fijn aan samenwerken? En wat maakt samenwerken soms wel een beetje 

lastig? Welke vaardigheden zijn er eigenlijk nodig om te kunnen samenwerken?  



De afgelopen weken hebben de leerlingen hier veel over nagedacht en mee geoefend. Misschien 

hebben ze het thuis wel gehad over het blokkenspel, de knikkerbaan, de hoepels of de nummers 

die je met een lijn moet verbinden.  

Een aantal klassen heeft nog even nodig om dit project af te ronden en een aantal klassen gaat al 

starten met het volgende project: het maken van een verslag. En daar komt best veel bij kijken. 

Een inhoudsopgave maken in Word, een voorwoord, het vinden van de juiste bronnen en 

voorkomen dat je plagiaat gebruikt. Een hele uitdaging! En weer een project waar de leerlingen 

hun hele schoolcarrière profijt van hebben.  

Groevenweek

In de week van 16 tot en met 20 januari is er weer een Groevenweek voor onze brugklassers. 

Tijdens de toetsweken van de bovenbouw worden er naast de reguliere lessen allerlei activiteiten 

voor de leerlingen uit de onderbouw georganiseerd. Zo hebben de leerlingen extra leuke tijd met 

de themaklassen, komt er bij Nederlands een schrijver op bezoek en krijgen zij een les van 

stichting KlasseTaal. Dit belooft een leuke en leerzame week te worden.

 

Lwengo Kids Foundation

Op de site van Groevenbeek hebben jullie al informatie kunnen vinden 

over ons mooie doel! Lwengo Kids Foundation stelt zicht tot taak dat 

elk kind recht heeft op onderwijs ongeacht afkomst. Onderwijs zorgt 

niet alleen voor een goede toekomst voor het kind, maar ook voor het gezin en zelfs voor het dorp 

waar dat kind opgroeit (  ).https://www.lwengokids.nl/missie-en-visie

Afgelopen schooljaar hebben we vele acties gehad en daarmee ook een prachtig bedrag opgehaald 

waar de Lwengo Kids Foundation maar liefst 11 leerlingen voor naar school kan laten gaan.

Deze week hebben alle leerlingen van de onderbouw (AH, VE, VP) een lijst ontvangen om 

oliebollen te bestellen waarvan de opbrengst naar Lwengo Kids Foundation gaat. Voor 28 

november moeten de lijsten weer bij de mentoren ingeleverd zijn. Op de formulieren staan de 

instructie voor het ophalen van de oliebollen.

De actie die we de komende tijd ook gaan voorbereiden is de reis naar Lwengo in Oeganda, zodat 

we daar kunnen zien wat de organisatie allemaal doet voor de kinderen uit Lwengo. Vier 

leerlingen (2x VE, 1x VP en 1x AH) en twee begeleiders van Groevenbeek gaan deze reis maken.

De vier leerlingen zijn al twee jaar ambassadeur van Lwengo Kids Foundation vanuit 

Groevenbeek. In die verantwoordelijkheid hebben zij veel acties ondersteund en nu gaan zij 

kijken waar zij zich zo enthousiast voor hebben ingezet. Het mooie van deze ervaring is dat die 

https://www.lwengokids.nl/missie-en-visie


gedeeld kan worden met de leerlingen en docenten op Groevenbeek. Zo kunnen we het komende 

schooljaar nog gemotiveerder actievoeren!

 

Ontwikkel(mid)dagen

Op  hebben de docenten een ontwikkeldag.dinsdag 22 november a.s. 

Dat is een dag waarop de docenten individueel of in vakgroepen tijd 

hebben voor onderwijsontwikkeling.

De ontwikkel(mid)dagen zijn vastgelegd in de CAO. De leerlingen zijn dan lesvrij.

Wij geven u hierbij alvast de volgende ontwikkeldata door:

Vrijdag 17 februari 2023 –   ontwikkelmiddag na het 4de lesuur vrij

Maandag 12 juni 2023 –   ontwikkeldag leerlingen lesvrij

Wij hopen dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dhr. H. Dorland  

Mevr.  J.J. Van der Kolk  

 

 

Ouderavond mediaopvoeding

Op 18 oktober is er door de ouderraad een avond 

georganiseerd over mediaopvoeding. In de bijlage van deze nieuwsbrief vinden jullie de 

presentatie. 
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