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Activiteitenkalender 2022-2023 
 

22 t/m 25 
november  

Week van de gesprekken 

24 november 2e Kinderraad vergadering 

28 nov t/m 9 
dec  

Inzamelingsactie voedselbank 

29 november  Mr vergadering 

2 december Surprise klaarzetten op school 
(gr 5 t/m 8) 

5 december Sinterklaas vieren op school 

 
Schoen zetten 
Op dinsdag 15 november mochten we onze 
schoen zetten op school. De juffen hadden wel 
een briefje geschreven dat er niet te veel rommel 
gemaakt moest worden. Gelukkig was de rommel 
op woensdagochtend niet heel erg. Want wat 
bleek: niet de rommelpieten maar de 
omkeerpieten waren geweest! Ze hadden bijna 
alles in de klas omgekeerd. Tafels stonden 
omgekeerd, de timetimer, het dagprogramma, de 
papierbak, knutselwerkjes, de bezem, echt van 
alles. Gelukkig hebben de kinderen alles weer 
snel goed gezet en konden ze genieten van het 
kadootje dat ze gekregen hebben. 
 
Lootjes en Surprises 
Op vrijdag 11 november hebben de groepen 5 t/m 
8 lootjes getrokken.  
De surprises moeten vrijdagochtend 2 december 
om half 9 op school zijn. De juffen maken er dan 
een mooie tentoonstelling van. 
Op het lootje staat de verdere informatie over het 
bedrag en het gedicht. 
We hebben er zin in om er met elkaar een mooi 
Sintfeestje van te maken. 
  
Sintviering op de Groen 
We hopen dat Sinterklaas de school op maandag 
5 december weet te vinden nu er nog steeds 
straten zijn afgesloten. Met de kinderen zullen we 
hem buiten op het plein.opwachten. Dit zal 
ongeveer om 8.45 uur zijn. Om ervoor te zorgen 
dat alle kinderen het goed kunnen zien verzoeken 

we de ouders om niet op de straat voor school te 
gaan staan. 
 
Nieuws van de Kinderraad 
Hallo vandaag hebben we onze tweede 

vergadering gehad. We hadden weer veel ideeën. 

We hebben het over kerstkaarten gehad voor de 

voedselbank , ook willen we voor de voedselbank 

graag posters maken, in de hoop dat er meer 

kinderen eten meenemen voor de voedselbank. 

We willen misschien ook een wedstrijd 

organiseren met de klassen zodat welke klas de 

meeste kratten voedsel heeft een kleine prijs kan 

winnen. We hebben het ook over buitenspelen 

gehad: we krijgen nieuwe toestellen op het plein 

voor bewegend leren. De tweede vergadering was 

weer heel leuk en goed. Groetjes Liz.  

 
 
 
Inzamelingsactie voedselbank 
In deze voor veel mensen moeilijke tijd, met de 
hoge energieprijzen en de steeds duurdere 
boodschappen is het voor veel mensen een 
uitdaging om alles financieel rond te krijgen. 
In de gemeente Alphen maken 235 gezinnen 
gebruik van de voedselbank. Het gaat dan om 
ruim 650 personen, waarvan 40% jonger dan 18 
jaar. 
In de bijlage een brief waar meer informatie in 
staat. 
Op de Groen willen we deze gezinnen graag 
helpen. Daarom verzamelen wij met elkaar 
spullen voor de voedselbank. Van maandag 28 
november t/m 9 december kunnen de kinderen 
spullen  inleveren bij de groepsleerkracht. Laten 
we er samen voor zorgen dat we hele volle 
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kratten krijgen voor alle mensen die dat zo hard 
nodig hebben. 

 
 
Week van de gesprekken 
Wat fijn dat zoveel ouders met de leerkracht 
gepraat hebben over de vorderingen van hun 
kind. Ook in groep 8 zijn al samen met het kind 
gesprekken gevoerd over de overgang naar het 
VO. 
Belangrijk om er samen voor te zorgen dat jullie 
kind zich fijn voelt bij ons op de Groen en zich zo 
dus optimaal kan ontwikkelen. 
 
 
Stoppen met zending 
We hebben veel jaar op dinsdag gespaard voor 
de zending. De laatste twee jaar was dit voor  de 
stichting: Elk kind verdient een verjaardag. We 
merkten dat er steeds minder kinderen aan de 
zending dachten en de opbrengst minimaal werd. 
Met de Kinderraad en het team bespraken we dat 
we beter op twee andere momenten intensief op 
een andere manier kunnen gaan voor goede 
doelen. De eerste waar we ons voor in gaan 
zetten is de voedselbank. We hebben contact met 
de voorzitter gehad en hebben afgesproken dat 
onze school met kerst ook allemaal extra 
kerstkaarten gaan maken die bij de paketten 
verpakt worden. In de tweede helft van het 
schooljaar gaan we weer kijken wat voor actie we 
nog meer kunnen oppakken. 
 
 
 

DIA toetsen 
Alle Scopescholen hebben gezamenlijk besloten 
om over te stappen van de CITO toetsen naar de 
DIA toets. Diatoetsen zijn methode-onafhankelijke 
volgtoetsen voor groep 3 t/m 8 in het 
basisonderwijs.Het grote voordeel van deze 
toetsen is dat ze adaptief zijn, dus zich aanpassen 
op het niveau van het kind. Niet te moeilijk, maar 
zeker ook niet te makkelijk. De toetsen  zijn 
digitaal, wat leerlingen vaak erg prettig vinden. 
Om iedere leerling te kunnen laten groeien, wil 
je inzicht in de sterke en zwakke punten. Dia-
groeiwijzer analyseert automatisch scoreprofielen. 
We houden jullie op de hoogte van de werkwijze 
van de DIA. 

 
 
 
Andere vorm van ouderavond 
Op onze studiedag hebben we met elkaar 
besproken of er een aparte informatieavond voor 
ouders zou komen. Op onze enquete of hier 
behoefte aan was, hebben we maar 13 reacties 
teruggekregen, waarbij 3 ouders antwoorden; 
voor mij niet nodig en 10 ouders aangaven het wil 
te willen, 10% van ons leerlingaantal. 
Samen besloten we voor een andere opzet, 
namelijk vaker een kijkje in de klas, zodat jullie 
wel een goed beeld hebben wat er speelt op 
school en er gelegenheid is om vragen te stellen. 
Als team horen we graag van jullie terug hoe jullie 
dit ervaren. 
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