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Activiteitenkalender
Algemene informatieavond
Jaarmarkt
Screening leerlingen groep 7
Start van de KinderBoekenWeek
Afsluiting van de KinderBoekenweek
Start van de Herfstvakantie

Gezocht…
Tot aan dit schooljaar was Pauline, moeder van
Veerle, onze “Hoffotograaf”, zij was er als er een
activiteit was op school om foto’s te maken ten
behoeve van onze website.
Doordat Veerle nu naar het Voortgezet onderwijs is
gegaan, zijn wij nu op zoek naar een nieuwe
“Hoffotograaf”.
Vindt u het leuk om foto’s te maken en bij onze
activiteiten aanwezig te zijn, horen we dat heel graag
van u. Ook als u niet bij alle activiteiten aanwezig
kunt zijn, horen we dit graag. Wellicht zijn er
meerdere ouders die dit leuk vinden.
De Informatieavond
Afgelopen maandag was onze algemene
informatieavond voor de groepen 1 tot en met 7.
In totaal waren er 33 ouders die gekomen zijn. Wij
zijn aan de ene kant blij dat deze ouders er waren,
maar willen ook benadrukken dat we het jammer
vinden dat er ook veel ouders niet bij waren.
U heeft veel gemist…
In het algemeen gedeelte kon u horen wat onze
doelen waren in het afgelopen schooljaar en wat onze
doelen zijn in dit schooljaar. Er werd uitgelegd wat
een leerkracht ziet op het “dashboard”; hoe een
leerkracht een kind optimaal kan volgen met een
tablet.
Ook werd de uitslag van de enquête bekend gemaakt.
Uiteraard kon u ook alle specifieke groepsinformatie
horen van de leerkracht van uw kind.
De informatieavond voor groep 8 is op 25 oktober
aanstaande en zal in het teken staan van de
procedure naar het VO.

Leerlingenkaart
Eens in de twee jaar krijgt u “de leerlingenkaart”
met uw gegevens zoals dit bij ons bekend is.
U wordt gevraagd om dit te controleren en waar nodig
te verbeteren, zodat wij ook over de actuele
informatie beschikken.
Volgende week is het zo ver, wilt u dit volgende week
controleren?
Screening leerlingen groep 7
De GGD screent alle leerlingen in Alphen aan den Rijn
uit groep 7.
Alle ouders hebben hiervoor een brief gekregen met
de vraag of zij de vragenlijst willen invullen. Van de
leerlingen wordt gevraagd om een “Selfie” in te
vullen.
Wilt u dit invullen en meegeven aan uw kind?
De Kinder Boeken week
De voorbereidingen voor de kinderboekenweek zijn al
in volle gang. Het thema is: Opa's en Oma's, voor
altijd jong. De kinderboekenweek is van 5-16 oktober,
toch willen we het alvast even onder de aandacht
brengen.
Bij het total benzine station (o.a. naast de Ridderhof)
hebben ze namelijk een leuke spaaractie. Bij elke 10
liter benzine krijgt u een sticker en bij 5 sticker mag
u gratis een boek van Paul v. Loon uitzoeken. Dit is
leuk voor thuis, maar op school zijn we hier ook erg
blij mee. Spaart u voor ons mee?
Boeken kunt u afgeven bij juf Sandra (groep 3-4) of
juf Yvonne (groep 1-2)
In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie
over de activiteiten rondom de kinderboekenweek.
Onze studenten stellen zich graag aan u voor!
Dit jaar zijn er ook weer stagiaires van de
Marnixacademie op onze school te vinden. Hieronder
kunt u ze wat beter leren kennen.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Elise van den
Biggelaar en ik loop dit gehele jaar
stage in groep 6/7 op de maandag,
dinsdag en woensdag.
Vorig schooljaar liep ik al stage op
de Groen en ben dus gebleven!
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Ik zit nu in het vierde jaar van de PABO. Ik zal dus een
aantal keren de gymlessen gaan geven bij
verschillende groepen. Ik vind het leuk om te sporten,
maar ook om te lachen (héél erg veel).
“Lach zoveel je ademt en heb lief zolang als je leeft”
Elise
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Danique Veldmeijer en ik ben 22 jaar.
Op dit moment en ik tweedejaars pabostudente aan
de Marnix Academie in Utrecht. Dit doe ik met heel
veel plezier. Sinds dinsdag 30 augustus mag ik iedere
dinsdag stagelopen in groep 3/4 bij juf Ellis. Dit
gedurende een half jaar. In de week van 24 oktober
zal ik ook een hele week in de klas aanwezig zijn en
dit ook met Sinterklaas. De kinderen hebben mij
gelijk met open armen
ontvangen en andersom vind ik
de klas ook ontzettend leuk.
Ik zal steeds vaker zoveel
mogelijk voor de klas komen te
staan om zo het vak echt goed
te kunnen leren en mij te
kunnen ontwikkelen. Na dit half
jaar in groep 3/4 zal ik
overstappen naar groep 1/2. Dit
vind ik erg leuk, omdat deze
twee bouwen mij het meest aanspreken in
het onderwijs.
Mocht u nog vragen hebben n.a.v. deze
kennismakingsbrief, hoor ik dat uiteraard graag.
Met vriendelijke groet,
Danique Veldmeijer

Het zendingsgeld wordt elke dinsdag opgehaald. We
hopen ook dit schooljaar een groot bedrag te kunnen
zenden aan een goede bestemming.
Techniekles
Gisteren had groep 7/8 de eerste techniekles van het jaar.
Lioz heeft hierover een stukje geschreven.
Er waren verschillende onderdelen; zagen, flipperkast
maken, katrollen, een toren bouwen en met blokjes
bouwen. Ik ging een flipperkast bouwen. Dat was wel leuk.
We moesten timmeren in hout. Als je klaar was dan mocht
je allemaal dingen er in doen dat de bal terug gaat. Maar
eerst lag het plankje recht en toen bedacht ik dat je er een
spijker aan de onder kant er in moet slaan zo staat hij
schuin. Toen was de les klaar en moest de knikker weer
terug en de was knijpers. Maar Diederiks vader gaf ons een
knikker en een wasknijper dat was aardig.

Zending
Zoals u wellicht nog weet, hebben wij vorig jaar ons
zendingsgeld gespaard voor “Tover een glimlach op
het gezicht van kinderen”.
We kunnen u melden dat we voor de zomervakantie
169 euro hebben kunnen storten.
Voor dit schooljaar kiezen we een nieuw project uit.
Weet u een zinvolle bestemming, wat ook met de kerk
te maken heeft? Laat het ons weten!
Vorig jaar gaf de kinderraad aan dat ze graag iets
zouden willen doen voor mensen dichterbij.
Wij willen dus nu ook met de kinderen zoeken naar
een nieuwe bestemming..
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