Schooljaar
Schooljaar
2014-2015
2016-2017
– –8 16
januari
maart 2015
2017

20-03-2017
24-03-2017
06-04-2017
13-04-2017

Activiteitenkalender in januari
Start van het project
Pannenkoekendag
Kijkavond
Paasviering !!
Continurooster van 8.30 tot 14.00 uur

De Groen op Facebook!!
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met
Facebook.
U kunt ons volgen op:
https://www.facebook.com/GvPAlphenadRijn/
Veel mensen hebben ons inmiddels gevonden en ook
al een reactie geplaatst.
U kunt ook altijd uw positief berichtje plaatsen op
onze facebook pagina.
Leuk!!
Wij verheugen ons op uw reactie, of berichtje.
Pestprotocol
Wij hebben twee jaar geleden ons pestprotocol
ontwikkeld, wat wij hanteren en strikt navolgen.
Niet altijd is dit voor andere ouders dan de direct
betrokkenen te zien, maar het gebeurt wel degelijk.
Ook niet altijd is er direct resultaat te zien, soms gaat
het om langduriger en intensiever trajecten.
Contacten met ouders hierover zijn altijd
vertrouwelijk en privacy gevoelig. Hierdoor kan niet
altijd worden aangegeven hoe trajecten verlopen aan
andere ouders.
Wij vragen hiervoor uw vertrouwen in ons.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u altijd bij ons
terecht. Zo werd bijvoorbeeld aangegeven dat het
pestprotocol (nog) niet op de website of in de
schoolgids was te vinden. We gaan hier voor zorgen!
Als er pestgedrag na schooltijd zou zijn als schelden,
intimidatie etc. willen we u vragen om contact te
zoeken met de wijkagent, maar ook met school.
Wij zoeken het liefst naar oplossingen, samen met u
als ouder en willen u uiterst serieus hierin nemen.

Schoolgeld
Nog 23% van alle ouders hebben nog niet
hetschoolgeld over gemaakt…
Dit kunt u hierover in onze schoolgids lezen:
“Om de extra kosten die niet door subsidies gedekt
worden te kunnen betalen, wordt jaarlijks aan alle
ouders een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd.
Voorbeelden van deze kosten zijn: Kerst, Pasen,
sporttoernooien, project, attenties, extra kosten
i.v.m. leermiddelen enz. De ouderbijdrage is € 25,-. Er
is een mogelijkheid om dit gespreid te betalen bij de
penningmeester van de SR. Hiervoor kunt u contact
zoeken met de SR. Als er nog niet betaald is, komen
leden van de SR vanaf januari de ouderbijdrage bij u
thuis ophalen.
Aan ouders van kinderen die later in het jaar op school
komen, wordt een gedeeltelijke bijdrage gevraagd. De
bankrekening van de SR is:
NL14 ABNA 0890 8058 22, t.n.v. Schoolraad Groen van
Prinstererschool.
Wilt u bij het betalen alstublieft het volgende
vermelden: Ouderbijdrage, naam van uw kind en de
groep. Alvast bedankt!”.
Wij willen u vragen om dit schoolgeld snel overmaken.

Kampvervoer
We kunnen niet vroeg genoeg beginnen…
Op 21, 22 en 23 juni is het schoolkamp in Bergen aan
zee gepland.
Welke ouder van groep 7 of 8 wil ons helpen met het
vervoer op woensdagochtend naar Bergen aan zee en
vrijdagmiddag terug naar school?
We zijn van u afhankelijk, want er is geen budget
voor een bus. Vorig schooljaar zijn we gestart met
ouders die ons willen helpen en we hopen en rekenen
opnieuw op uw hulp.
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Hoofdluis
Helaas is er opnieuw hoofdluis geconstateerd…
Alle ouders zijn/ worden benaderd en wij vertrouwen
er op dat u zo snel mogelijk met de behandeling gaat
starten en hopen dat dit snel over zal zijn.
Houdt er echter wel rekening mee dat u daarna nog twee
weken dagelijks uw kind verder dient door te
behandelen.
We moeten ook aangeven dat als er volgende week
woensdag weer neten of hoofdluis wordt geconstateerd,
u telefoon krijgt om uw kind direct thuis verder te
behandelen, totdat er geen hoofdluis/ neten meer zijn.
Om te voorkomen dat dit niet verder uitbreidt, vragen
wij om uw medewerking en moeten we streng zijn als dit
aan zou blijven houden.

Pannenkoekendag
Vrijdag 24 maart is het nationale pannenkoekendag!
Wij gaan dan als school de mensen uit
bejaardentehuis Oudshoorn daarmee verrassen. Uit
elke groep worden 3 kinderen gekozen die mee gaan
helpen met bakken of met de tafels dekken bij
Oudshoorn.
En…. dankzij de actieve SR worden ook alle kinderen
die dag getrakteerd op een pannenkoek! Als dat niet
smullen is! We hopen er een fijne en lekkere dag van
te maken.
We willen ook een pannenkoek aanbieden aan een
aantal ouderen in de wijk…

Project
Maandag beginnen we met ons project wat gaat over
sport en gezondheid. We gaan ‘s middags een vliegende
start beleven met een hardlooprondje door de wijk.
Dagelijks gaan we hier over werken en de resultaten
hiervan kunt u bewonderen op de kijkavond van 6 april.
U komt dan toch ook?

Wie wil ons helpen?
Wij zoeken ouder die ons willen helpen om af en toe
kinderen te controlren op hoofdluis en neten
(Het LOT; Luizen Opsporings Team)
Ook zoeken we nog naar ouders die ons willen helpen
met de SR en met de MR.
Voor meer informatie hierover kunt u met Willem
contact zoeken.
Dag juf Ilona!!
Wij hebben vandaag afscheid genomen van juf Ilona.
Zij heeft prima ingevallen voor juf Sandra, die op
zwangerschapverlof is geweest.
Juf Sandra komt a.s. woensdag weer terug bij ons!

Bezoek onze website: www.gvprinsterer.scopescholen.nl
Jan Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen aan den Rijn

T: 0172 – 47 41 31
E: gvprinsterer@scopescholen.nl

