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Activiteitenkalender in januari
Begin van de voorjaarsvakantie
Start van het project
Pannenkoekendag

Meester en juffendag
Op de website van de school kunt u alle foto’s zien
van de meester en juffendag.
U weet dat u hiervoor moet inloggen
(zie vorig Groentje).
Het was een hele leuke dag vol van feest.
Heel veel artiesten traden op in de show van Groen’s
got talent. Een show met veel kwaliteit.
De jury had het moeilijk om een
winnaar aan te wijzen met zoveel
kwaliteit, maar heeft tenslotte
Roxanne Verkerk en Lotte Kraaij
aangewezen als de winnaars.
Zij mogen de beker tot de
zomervakantie houden!
Resultaten van de Cito tussentoets
Wij hebben de afgelopen weken bij alle kinderen de
Cito tussentoetsen afgenomen.
De resultaten hiervan kunt u in het rapport wat deze
week is meegegeven zien.
De resultaten zijn niet alleen voor kinderen en ouders
interessant, maar ook voor de school.
Hoe presteren “onze” kinderen ten opzichte van
kinderen in dezelfde leeftijd op andere scholen in
Nederland.
Wij zijn trots op onze resultaten.
Op sommige onderdelen zitten we zelfs boven het
landelijk gemiddelde! (Rekenen, Begrijpend lezen)
Een aantal onderdelen op het landelijk gemiddelde
(Spelling, Avi lezen (=het lezen van teksten)
Op één onderdeel scoren we “ondermaats” en daar
zullen we aandacht aan besteden: het technisch
lezen.
Sinds dit schooljaar hebben we hier een nieuwe
methode voor aangeschaft, dus we geloven dat we
hier ook steeds beter in gaan worden!

Schoolkrant
Wij van groep 8, mochten deze maand meewerken
aan een leuk project van het Cultuurpalet, waarbij we
zelf een online schoolkrant hebben gemaakt.
De kinderen hebben allemaal als echte journalisten
onderzoek gedaan naar zelfgekozen onderwerpen en
hier artikelen over geschreven. We hebben workshops
fotografie en striptekenen gevolgd, dus de foto’s in de
krant zijn door ons zelf gemaakt! Ook zal er
regelmatig een zelfgemaakte cartoon in de krant
verschijnen. Onze online schoolkrant is te
bewonderen op schoolkrant.alphens.nl en we kunnen
hier de rest van het schooljaar artikelen op plaatsen.
Veel kijk- en leesplezier!
Facebook
Heeft u al uw handtekening geplaatst, of uw kind
wel/ niet op de foto van facebook mag?
Als u de brief kwijt bent, kunt u gerust nog een brief
vragen!
Het is de bedoeling dat we op 6 maart gaan beginnen!
Proeftoets
Leerlingen van goep 8 zullen op 8 maart een proeftoets
gaan maken om enigszins bekend te raken met de
speifieke manier van vragen die de (nieuwe) eindtoets
heeft. Alle Scopecolen zijn dit jaar overgestapt op de
eindtoets van route 8.

KinderRaad
Vanmiddag is de KinderRaad weer bij elkaar geweest
en we hebben gepraat over verschillende zaken die op
school spelen. Zo vindt de Raad dat er voortaan ook
een Kinderjury moet komen op het meester en
juffenfeest en ze hadden een aantal prima ideeën voor
het komende project
KinderRaad: ga zo door!!
Voorjaarsvakantie

We sluiten weer een periode af en gaan op vakantie!
Allemaal een hele fijne voorjaarsvakantie en tot 6
maart!
Het team van de Groen
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