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Beste ouders/verzorgers,
We sluiten 2019 af, het was een mooi jaar voor ’t Groen. Een jaar vol met jubileumactiviteiten - waar
vooral het succes van de avond bij Soldaat van Oranje nog regelmatig een gespreksonderwerp is in
school - maar ook het boek, de reünie en de MuToDa-voorstelling, we kijken er met heel veel plezier
op terug.
Naast het beleven van de genoemde feestelijkheden hebben we ook mooie resultaten behaald dit
jaar, zowel bij de inschrijvingen als bij de examenuitslagen. We zijn gestart met 262 nieuwe
brugklassers en met slagingspercentages van 85, 86 en 90 procent voor de drie afdelingen laten we
de mindere jaren definitief achter ons. We nemen met een positief gevoel afscheid van het
kalenderjaar en kijken uit naar 2020.

Kerstviering 2019
“Meneer, weet u waar de schuifspeldjes voor de lakeien zijn?” Het is een van de vele vragen die
afgelopen donderdag op ons afgevuurd zijn tijdens de doorloop van de kerstviering. Het is een kwestie
van wachten, vragen beantwoorden, mensen zoeken, geluid afstellen, licht inregelen, nog een keer
doornemen, nog eens wachten, schrappen en plezier hebben met elkaar. Alles is gericht op een mooie
voorstelling in de avond. Een avond die hoe dan ook bijzonder wordt omdat de grote roerganger niet
aanwezig kan zijn. Hoe lastig moet dat zijn voor Willy van Bree? Zoveel energie gestoken in alle
voorbereidingen en dan op het moment suprême er niet bij kunnen zijn. Het lijkt wel alsof haar
afwezigheid een extra stimulans is om het goed te doen. “We gaan laten zien dat we het goed kunnen.”

En dan is daar de avond. De belangstelling is bijzonder groot. Uiteindelijk blijkt er “meer plek in de
herberg” te zijn dan verwacht. In een meer dan uitverkochte zaal vraagt koningin Chaska aan haar hele
hofhouding om het kerstverhaal. Niemand kan haar helpen, het zijn uiteindelijk de vluchtelingen die
haar op het juiste spoor zetten. Zo’n tachtig leerlingen en collega’s hebben er ook in 2019 weer een
mooi spektakel van gemaakt. Op naar de kerstviering 2020, maar eerst MuToDa 2020, details volgen
na de kerstvakantie.

Na de vakantie starten we vol goede moed met de informatieavonden voor leerlingen uit groep 8.
We zijn benieuwd met hoeveel leerlingen we komend schooljaar kunnen starten.
Er is in januari een tweede toetsweek voor de examenklassen (succes!) en we gaan een start maken
met het voorbereiden van MuToDa 2020. In het nieuwe jaar wordt u daar verder over geïnformeerd.
Voor het nieuwe schooljaar maken we plannen om wat meer contacttijd vrij te maken om leerlingen
individueel te spreken en te begeleiden. Die plannen zullen in het voorjaar verder bekend worden.
We bespreken die plannen met het team, de leerlingenraad, de MR en de klankbordgroep van
ouders voordat ze definitief zijn.
Eerst gaan we genieten van een welverdiende vakantie. Dat geldt uiteraard ook voor de leerlingen, zij
zijn er ook aan toe.
Ik wens u namens het gehele team van ’t Groen prettige dagen en een heel goede start van 2020.
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