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Activiteitenkalender 2022-2023 
 

5 oktober Dag van de leerkracht 

5 t/m 16 
oktober 

Kinderboekenweek thema Gi Ga 
Groen 

6 oktober OC en MR vergadering 

11 oktober Schoolfotograaf 

12 oktober  Boekenruil 

14 oktober Schoolbreed voorlezen 

24 t/m 28 
oktober 

herfstvakantie 

 
Kinderboekenweek 
Op woensdag 5 oktober begint de 
kinderboekenweek. De voorbereidingen hiervoor 
zijn al in volle gang. Deze 2 weken zullen in het 
teken staan van lezen. Zelf lezen, voorlezen, 
maar ook is er aandacht voor verschillende 
soorten boeken. Het thema is Gi Ga Groen en ook 
hiervoor het kinderen voor kinderen een liedjes 
gemaakt. Woensdag 5 oktober mogen de 
kinderen in het groen gekleed naar school komen. 

Dit is heel breed: Als dier, boswachter, in het 
groen, als boom enz. We zijn heel benieuwd naar 
alle mooie creaties, er zijn prijsjes voor degene 
die het mooist verkleed is! 
  

 
 
Boekenruil 
Op woensdag 12 oktober organiseren wij een 
boekenruil. Alle kinderen nemen tussen 5 oktober 
en 11 oktober een boek mee (max. 5 boeken) 
naar school dat zij al uit hebben en dus kunnen 
ruilen. Dit boek moet passen bij hun leeftijd. De 
leerkracht houdt bij wie er een boek mee heeft 
genomen. Op 12 oktober mogen alle kinderen de 
boeken ruilen en komen zij dus met een ander 

boek weer naar huis. Dat boek mogen zij dan 
houden om te lezen. 
 
Schoolbreed voorlezen 
Op vrijdag 14 november gaan de kinderen uit 
groep 5 t/m 8 voorlezen in de onderbouwgroepen, 
ook de kleine beer doet mee. Dit is altijd reuze 
gezellig en de kinderen kijken er ook naar uit. 
 
Verder lezen… 
Natuurlijk hebben we nog meer activiteiten, zoals 
ballonlezen, een kinderverhaal schrijven, giga 
groene quiz, boekendate en nog veel meer. 
 
Activiteiten in de bibliotheek 
Tijdens de kinderboekenweek zijn er veel gratis 
activiteiten in de bibliotheek van Alphen en in de 
omliggende dorpen. Knutselen, silent disco, 
theater, reptielenshow en nog veel meer. De 
kinderen krijgen deze week een flyer mee. Deze 
flyer zal ook meegestuurd worden als bijlage. Alle 
kinderen die de bibliotheek bezoeken, kunnen een 
spaarkaart en een doeboek ophalen en sparen 
voor leuke dingen. 

 
 
 
Kinderraadverkiezingen 
Vanmorgen zijn juf Ellis en juf Annemiek bij groep 
5 t/m 8 in de groep geweest om de 
Kinderraadverkiezingen te promoten. Leuk om te 
zien hoeveel kinderen enthousiast reageerden. 
Ben jij betrokken bij de school, kan je goed 
meedenken en vind je het leuk om je een jaar 
lang in te zetten voor je medeleerlingen en het 
team? Vul dan het briefje in met waarom jij denkt 
dat bjij geschikt bent voor de Kinderraad voor 
woensdag 5 oktober. Donderdag 6 oktober is de 
verkiezing in de groep, spannend!  
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MR verkiezing 
En als logisch gevolg van de Kinderraad ook 
graag jullie aandacht voor de MR 
(medenzeggenschapsraad). Daarvoor zijn we 
hard op zoek naar een enthousiaste ouder die 
mee wil denken over onze school. Vandaag 
hebben jullie hierover een Parrobericht gekregen. 
Op 6 oktober is onze eerste vergadering en 
misschien is eerst een keer meeluisteren fijn om 
een idee te krijgen van wat we nu eigenlijk doen. 
Als je dat zou willen dan kun je dit aangeven bij 
de juf. We hopen op ouders die hiervoor willen 
gaan! 

 
OC vergadering  
Op donderdag 6 oktober zal de eerste 
oudercommissievergadering plaatsvinden. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn: 
verwachtingen 22-23, activiteiten doornemen, 
begroting bespreken, start van het schooljaar 
evalueren en afspraken maken omtrent de 
kinderboekenweek. Fijn om weer samen aan de 
slag te gaan! 
 
Kanjertraining 
Juf Karin, juf Renee, juf Suzanne en juf Grace 
hebben vorige week hun eerste 
kanjertrainingsdag gevolgd. Zij kwamen hier 
enthousiast van terug. Dinsdag 4 oktober is de 
tweede dag en 11 januari is de laatste keer. Zo 
zijn we goed bezig met ons doel om een echte 
kanjerschool te zijn, waarbij we allemaal 
gecertificeerd zijn daarvoor. 

 
 
Leerkrachtentekort 
Jullie hebben het vast al via het nieuws gevolgd: 
er is een groot lerarentekort. Wij merken dit al als 
wij via onze invalpoule een verzoek tot vervanging 
uitzetten, het is steeds lastiger om er via deze 

weg in te slagen om een invaller te krijgen. Best 
spannend hoe we daar in de tijd die gaat komen 
met griep en Corona, mee om moeten gaan. We 
proberen als het niet gelukt is via de RTC, altijd 
binnen ons team te zoeken naar vervanging, maar 
dit zal helaas ook niet altijd mogelijk zijn. Wel 
goed om hiervan op de hoogte te zijn. 
 

 
 
 
Schoolfotograaf 
Op dinsdag 11 oktober komt de schoolfotograaf 
weer bij ons langs. Dit keer wordt de foto ’s 
middags gemaakt, zodat er in de ochtend gewoon 
nog rustig gewerkt kan worden. De foto van 
broertjes en zusjes die (nog) niet bij ons op school 
zitten, wordt meteen na schooltijd gemaakt. 
Hiervoor zal er een intekenlijst komen. 
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