
Welkom op De Groen! 2022-2023

Handig om te weten:

Schooltijden

groepen 1 t/m 4

maandag 8.30-12.00 en 13.15-15.15 uur

dinsdag 8.30-12.00 en 13.15-15.15 uur

woensdag 8.30-12.15 uur

donderdag 8.30-12.00 en 13.15-15.15 uur

vrijdag 8.30-12.00 uur

groepen 5 t/m 8

maandag 8.30-12.00 en 13.15-15.15 uur

dinsdag 8.30-12.00 en 13.15-15.15 uur

woensdag 8.30-12.15 uur

donderdag 8.30-12.00 en 13.15-15.15 uur

vrijdag 8.30-12.00 en 13.15-15.15 uur

Deur open

De bel gaat  10 minuten voor aanvang van de schooltijd en dan gaan de deuren open. Op

deze wijze heeft iedereen de gelegenheid om naar zijn klas te gaan, zodat de schooltijd

daadwerkelijk om 8.30 uur en 13.15 uur ingaat. De kinderen van groep 3 tot en met 6 komen

via de voordeur zelfstandig de school in. Leerlingen van groep 7/8 gaan via de deur van de

aula.

De kinderen van groep 1 en 2 komen met ouders naar het kleuterplein. De leerkracht staat

daar bij de deur om de kinderen te ontvangen. De kinderen komen zelf naar binnen.

Kind afhalen

Bij het afhalen kunnen jullie de kinderen opwachten bij het hek.



Ziekmelding

Als je kind ziek is, of om andere noodzakelijke redenen niet op school kan komen, bel dan

direct op de eerste dag van afwezigheid, vóór 08.20 uur, naar school. Telefoonnummer:

0172-474131. Wij verzoeken  geen ziekmeldingen via de mail te doen, via Parro is natuurlijk

wel mogelijk.

Overblijven
Op onze school bestaat de mogelijkheid om jullie kind te laten overblijven. De overblijf vindt

plaats op school en wordt geregeld door onze TSO coördinatoren.

Dit zijn Ineke Piket  en Marjolein Ridder. Je kunt bellen/appen om je kind op te geven of juist

af te melden. Mobiele nummer: 06-18315280

Mailadres: overblijfgroenvanpri@youscope.nl

Bij vast gebruik van de tussenschoolse opvang, kan dit aangegeven worden bij de TSO

coördinator. De procedure van aanmelden staat op de website:

www.gvprinsterer.scopescholen.nl

Op het moment dat je gebruik wilt maken van de overblijf kan je een inschrijfformulier

ophalen bij de directie of bij de TSO.

Fruitdagen

Op dinsdag en donderdag nemen de kinderen voor in de pauze fruit mee naar school.

Gymnastiek rooster

groep 1/2 dinsdag 08.30 - 09.15 uur in het speellokaal.

groep 3/4           dinsdag 09.30 - 10.15 uur in gymlokaal SOW

groep 5/6           dinsdag 10.15 - 11.00 uur in gymlokaal SOW

groep 7/8 dinsdag           11.00 - 11.45 uur in gymlokaal SOW

Graag op deze dag gymkleding en passende gymschoenen mee. Voor kleuters volstaat

makkelijke kleding en een paar gymschoenen (voorzien van naam). Deze blijven op school.

Vakantie en vrije dagen 2021-2022

Jaarmarkt 21 september 2022

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie 23 december 12:00 uur  t/m  8 januari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari  t/m 3 maart 2023

Goede vrijdag en Pasen 7 april t/m 10 april 2023

Koningsdag 27 april 2023, valt in meivakantie

http://www.gvprinsterer.scopescholen.nl


Meivakantie 24  april t/m 7 mei 2023

Hemelvaart 18 mei en 19  mei 2023

Pinksteren 28 mei  2023 (zondag)

Zomervakantie 7 juli 12:00 uur t/m 20 augustus 2023

Studiedagen hele school:

3 november 2022

2 februari 2023 continurooster, de leerlingen zijn vanaf 14.00 uur vrij.

14 juni 2023

Studiedagen groep 1 t/m 4:

15 t/m 17 mei 2023

Groepsindeling

Groep 1 /2: juf Jessica en juf Renee

Groep 3/4: juf Ellis en juf Grace

Groep 5/6: juf Suzanne en juf Antonique

Groep 7/8: juf Marleen en juf Renee

Directeur: Karin Bakker

Teamleider: Annemiek Nanninga

IB-er: Ellis vd Linden

Onderwijsondersteuners en werkdrukverminderaars: juf Sandra, juf Grace

Onderwijsassistente: juf Nienke van Waaij, meester Niels Hogenes

Conciërge: Ron van Zwieten (maandag, dinsdag en woensdag om de week)

Adresgegevens

Groen van Prinstererschool

Jan van Nieuwenhuijzenstraat 26

2405 VG Alphen aan den Rijn

0172-474131

www.gvprinsterer.scopescholen.nl

http://www.gvprinsterer.scopescholen.nl



