Schooljaar
Schooljaar 2014-2015
2016-2017 –– 22
8 januari
September
2015
2016

22-09-2016
03-10-2016
05-10-2016
13-10-2016
15-10-2016
27-10-2016
31-10-2016
04-11-2016

Activiteitenkalender
Screening leerlingen groep 7
SR Vegadering
Start van de KinderBoekenWeek
DAG VAN DE LERAAR!!
Afsluiting van de KinderBoekenweek
Start van de Herfstvakantie
Schoolfotograaf
Ouderavond
Open Ochtend

Ingezonden brief van juf Yvonne:

Open ochtend!!
Op vrijdag 4 november vieren wij onze open
ochtend!!
U kunt eindelijk eens een kijkje nemen in alle
groepen van de school!
Altijd al eens willen zien hoe de tablets nu eigenlijk
werken?
Altijd al weleens willen weten hoe de sfeer is in de
groep van uw kind?
U als ouder, maar ook alle opa’s en oma’s,
buurmannen en buurvrouwen, alle ouders die nog
geen kind op school hebben: iedereen is van harte
welkom op onze Eerste Open Ochtend!!

Lieve kinderen, beste ouders.
Met heel veel plezier werk ik al 13 jaar op de leukste
school van Alphen. Veel kinderen heb ik mogen helpen,
les mogen geven en van school zien gaan. Ik heb echter
het besluit genomen om per 1 januari mijn
werkzaamheden op de Groen te stoppen. Dat heb ik niet
met droge ogen gedaan natuurlijk!! Ik wil iedereen
bedanken voor de enorm leuke tijd die ik hier gehad heb.
En......mijn gezicht zal nog regelmatig te zien zijn omdat ik
vrijwillig nog eea blijf doen. En voorlopig ben ik nog van
de partij.

Achter de schermen zijn we bezig om een mooie
poster te ontwikkelen voor de open ochtend.
Graag horen wij van u of u bereidt bent, deze
poster achter uw raam op te hangen, zodat
iedereen dit kan zien.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Willem:
wkn@youscope.nl
Ook zijn wij op zoek naar:
“Vrienden van de Groen”.
Daar komen we later op terug.

Juf Yvonne

Wie heeft er nog wat hout?
Wekelijks werken we met techniek. Alle leerlingen
vinden dat ook maar wat leuk!
We zijn in dat kader op zoek naar hout, wat we
kunnen gebruiken tijdens deze technieklessen.
Mocht u wat (ongeschilderd, spijkervrij en zonder
splinters) hout over hebben, horen we dat graag van
u. We zijn op zoek naar triplex en ander makkelijk te
bewerken hout.
Dag van de leraar
De Nationale dag van de leraar is ieder jaar op 5
oktober.
Het is goed om de juf van uw kind één keer in het
shooljaar flink in het zonnetje te zetten!
U kunt hier ook aan mee werken:
(tekening, mooi gedicht, etc.)

Groep 7 en 8 gaan naar de boerderij!!
Op vrijdag 30 september (volgende week) gaan wij met
groep 7 en 8 op excursie naar een melkveehouderij!
(http://www.kaasboerderijklooster.nl/)
De kinderen zullen van alles over zuivel gaan
ontdekken. Welke weg heeft melk afgelegd voor het
melkpak thuis in de koelkast staat? Waarom heeft een
koe vier magen? Hoe kan een boer zijn melkveehouderij
duurzaam maken? We zullen ter voorbereiding op de
excursie volgende week werken uit het tijdschrift
'Natuurlijk zuivel' en opdrachten maken op de
sitehttp://basisonderwijs.zuivelonline.nl/hoofdmenu/groep7-8-menu
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We worden op 30 september met de bus om 9.00 uur
opgehaald en verwachten rond 12.00 uur weer op school
te zijn. Mocht dit onverhoopt later worden, dan zullen we
deze tijd 's middags compenseren door de kinderen iets
eerder naar huis te sturen.
Tot slot; wij zijn nog op zoek naar 1 of 2 enthousiaste
begeleiders. U kunt op dit bericht reageren als u het leuk
vindt om mee te gaan.
Als u nog vragen heeft, dan horen we dat graag.

Leerlingenkaart
Eens in de twee jaar krijgt u “de leerlingenkaart”
met uw gegevens zoals dit bij ons bekend is.
U wordt gevraagd om de kaart te controleren en waar
nodig te verbeteren, zodat wij ook over de actuele
informatie beschikken.
Morgen (vrijdag) krijgt u de leerlingenkaart te zien.
Wilt u dit volgende week controleren, ondertekenen
en inleveren?

De Kinder Boeken week

De voorbereidingen voor de kinderboekenweek zijn al
in volle gang. Het thema is: “Opa's en Oma's, voor
altijd jong”. Bij ons op school start de
kinderboekenweek op donderdag 6 oktober. De dag
zal feestelijk starten met oude juffen en meesters op
het plein en in de klassen zal uitgelegd worden wat
we allemaal gaan doen.
Vrijdag 7 oktober maken we er een leesfeest van, en
lezen de bovenbouwkinderen voor aan de
onderbouwkinderen, en aan de kinderen van De
Kleine Beer.
Op maandag 10 oktober zal groep 2 in het kader van :
“voor altijd jong” gaan zingen bij Oudshoorn.
Woensdag 12 oktober is er weer een boekenmarkt,
dus ga vast op zoek naar boeken die verkocht kunnen
worden!
Vrijdag 14 oktober sluiten wij de kinderboekenweek
feestelijk af met een tentoonstelling in de aula.
U krijgt binnenkort een brief hierover met alle
informatie en tijden nog eens op een rijtje.
Op de site http://www.kinderboekenweek.nl/
Kunt u allemaal informatie vinden over wat er te doen
is.
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