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5- 9 sept Week van de 
ouder/kindgesprekken 

 
Week van de startgesprekken 
Wat fijn dat al zoveel ouders zich via parro 
hebben ingeschreven voor een startgesprek met 
hun kind volgende week! 
Fijn om even met elkaar om de tafel te zitten om 
te bespreken hoe het gaat en te horen of er nog 
bijzonderheden zijn die we moeten weten om jullie 
kind zo goed mogelijk te helpen. Voor de kinderen 
die dit jaar een nieuwe leekracht hebben is het 
verplicht, voor de kinderen die dezelfde leerkracht 
houden is het een keuze. Maar voor de meeste  
kinderen is het ook een mooi moment om even 
trots hun klas te laten zien en de plek waar zij 
zitten. We hopen jullie te zien op de Groen! 
 

 
 
Blad mee voor goede start 
Vandaag krijgt jullie een kind een blad mee: “Dit is 
mijn kind!”. Hier kun je invullen hoe jullie je kind 
zien. We willen graag van alle ouders dit blad zo 
snel mogelijk terug krijgen bij de leerkracht, ook 
als jullie niet op gesprek komen. 
De kinderen uit groep 1 t/m 4 krijgen ook het blad 
mee: “Dit ben ik!”. Willen jullie dit blad met je kind 
bespreken en invullen en tegelijk meegeven met 
jullie ingevulde ouderblad? 
De kinderen van groep 5 t/m 8 vullen dit blad op 
school in. 
Leuk om te bekijken hoe jullie je kind zien en hoe 
ze dat zelf doen! 
De bladen worden gebruikt bij de startgesprekken 
en bewaard voor alle kinderen.  

Lezen is leuk! Speerpunt Groen 
Vorig schooljaar hebben we met het team tijdens 
studiedagen gewerkt aan het nog beter maken 
van ons leesonderwijs. Juf Ellis heeft er ook een 
studie over gevolgd. Dit jaar gaan we al het 
geleerde verder in de praktijk brengen en borgen. 
We gaan met name werken aan het vergroten van 
het leesplezier. Want als je iets leuk vindt dan doe 
je het vaker en hoe vaker we lezen hoe beter het 
gaat!! 

Zo gaan we niet alleen verhalende leesboeken 
lezen maar ook strips, moppenboeken, gedichten 
en informatieve boeken. En we gaan toneellezen 
met de kinderen. Over een poosje kan jullie kind 
daar van alles over vertellen. 

Goed om te weten voor jullie als ouders is dat een 
lidmaatschap van de bibliotheek helemaal gratis is 
voor kinderen. Dan kunnen ze zelf boeken lenen 
en in de bibliotheek zijn ook strips en 
informatieboeken. Op de site van de bibliotheek 
kan je alle informatie vinden. 

www.bibliotheekrijnenvenen.nl    

 

 
 
Studiedagen op de Groen 
Misschien was het jullie al opgevallen dat er dit 
jaar minder studiedagen zijn dan vorig schooljaar. 
Dit heeft te maken met het vakantierooster van de 
afgelopen jaren met de lange meivakantie, 
waardoor we anders te weinig onderwijstijd 
maken als we 4 studiedagen inplannen. 
Hierbij nog een keer de goede dagen op een rij. 
Je kan ze ook terugvinden op de website, onder 
het kopje: vakantie en vrije dagen. 
 

mailto:gvprinsterer@scopescholen.nl
http://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/


 

 
Jan Nieuwenhuijzenstraat 26 T: 0172 – 47 41 31 
2405 VG Alphen aan den Rijn E: gvprinsterer@scopescholen.nl 
 

 

Schooljaar 2014-2015 –  8 januari 2015 

Bezoek onze website: www.gvprinsterer.scopescholen.nl 

Schooljaar 2022-2023 – 2 september  2022 

Studiedagen hele school:  
Donderdag 3 november 2022 
Donderdag 2 februari 2023  continurooster, de 
leerlingen zijn vanaf 14.00 uur vrij. 
Woensdag 14 juni 2023 
 
Studiedagen groep 1 t/m 4:  
Maandag 15 t/m woensdag 17 mei 2023 
 
 
Overblijven op de Groen 
In het Groentje van vorige week konden jullie 
informtie lezen over de overblijf. Er stond een 
telefoonummer bij, maar deze werkt niet meer. 
Daarom nog even het stukje van de overblijf op de 
nieuwe manier: 
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. 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. 
 

 
 
Afspraak voor schoolplein 
Nog even een herinnering aan een 
schoolafspraak: voor schooltijd ( 8.20 en 13.05 
uur) mogen de kinderen nog niet op het 
schoolplein spelen. Hun fiets stallen in de 
fietsenstalling mag wel (lopend op het 

schoolplein), maar daarna graag buiten hek 
wachten totdat deze geopend wordt. Alvast 
bedankt!  
 
 
Goede start 
Vandaag ben ik langs alle groepen gelopen en het 
is mooi om te zien hoe hard de kinderen werken 
en wat een prettige sfeer er hangt in de groepen. 
Ook de duizendpootjuffen (juf Sandra en juf 
Grace) zijn weer goed gestart met het werken met 
een deel van de combinatiegroep en met  kleine 
groepjes kinderen en juf Jessica die op 
donderdag werkt met (individuele) kinderen is  
hier weer mee begonnen. Zo wordt het onderwijs 
met recht Passend onderwijs, met genoeg tijd en 
aandacht voor wat de kinderen nodig hebben. 
Bij een intake vandaag gaven nieuwe ouders dat 
ook nog eens aan. 
Iets waar we met elkaar trots op mogen zijn! 
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