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Activiteitenkalender in februari
Rapport mee
Rapportgesprekken
Avond pubertijd Scala
Meester en juffendag

De school is gewoon om 12.15 uur uit.
We hopen dat het een gezellig feest wordt.

Begin van de voorjaarsvakantie

Schoolreis
Op dinsdag 26 juni gaan we op schoolreis. Waar we naar
toe gaan blijft nog even een verrassing, maar we hebben
er met elkaar heel veel zin in en weten zeker dat het 1
groot feest gaat worden!
Wilt u er aan denken om 28 euro voor het schoolreisje zo
spoedig mogelijk over te maken op:
NL 14 ABNA 0890805822 tnv de ouderraad
Groenvanprinstererschool. Vermeldt u hierbij ook:
schoolreisgeld , naam van uw kind en de groep. Dan
kunnen wij zo spoedig mogelijk alle boekingen definitief
maken. Alvast bedankt hiervoor!

Ouderschapsverlof
Vanaf 17 januari 2018 heeft juf Sandra op de woensdag
ouderschapsverlof opgenomen. Dit betekent dat zij niet
meer op woensdag voor groep 6-7 staat en alleen op de
donderdag en vrijdag aanwezig is in groep 3-4. Dit zal in
ieder geval duren tot het einde van het schooljaar.
Meester Rinke zal de woensdagen invullen in groep 6-7
tot aan de zomervakantie.

Feestdag!
We hebben eens even in de groepsapp van juf Ank van
de Luizenmoeder gekeken en wat blijkt: woensdag 21
februari zijn alle juffen en de meester op onze school
toevallig tegelijk jarig!! Ook dit jaar mogen alle
kinderen verkleed komen.
We beginnen in onze eigen groep met een alternatief
programma zoals: spelletjes doen of een film kijken. Na
de pauze is er tijd voor: De Groen’s Got Talent. We
vragen de kinderen om een act te oefenen (dans, zang,
goochelen…. alles kan als het maar leuk is om naar te
kijken). Bij meerdere aanmeldingen in een groep
houden we eerst een gezellige voorronde in de eigen
groep. Tijdens deze voorrondes kiezen we samen de 2
beste acts uit, die op het podium voor de hele school
opgevoerd mogen worden.
Uiteraard is er ook een jury en de winnaar krijgt de
wisselbeker overhandigd.
De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te
nemen, zij krijgen een traktatie.

Rapportgesprekken
Op `dinsdag 13 februari krijgen alle kinderen van
groep 2 tot en met 8 hun rapport mee naar huis.
Op 15 februari zijn de rapportgesprekken voor groep 1
tot en met 7. Voor de leerlingen van groep 8 zijn er op
die dag gesprekken over het vervolgonderwijs. De
kinderen van groep 1 krijgen (nog) geen rapport, maar
u kunt wel met juf Elise en juf Selma spreken over de
ontwikkelingen van uw kind.
Morgen krijgt uw kind een briefje mee met daarop de
tijd dat u verwacht wordt.
Gevonden voorwerpen
Op de rapportavond zal er bij de ingang van de school
een tafel staan met daarop alle gevonden voorwerpen.
Wilt u kijken of er spullen van uw kind bij zijn? De
spullen die er na afloop nog liggen, zullen naar de
Kringloop gaan.
MR
De MR heeft al weer een paar weken geleden een
vergadering gehad en volgende week staat de
volgende weer op de agenda. We praten deze keer
over de overblijf. Niet zozeer over de regels bij ons op
school want dat doet de Kinderraad samen met het
team. Wel praten we over het beleid vanuit Scope ten
aanzien van de overblijf. Een ander onderwerp is
Passend Onderwijs. Juf Ellis zit namens onze MR in de
beleidsgroep van Scope waarin gekeken wordt naar de
zaken die goed lopen en zaken die verbetering
behoeven. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die
we bespreken. Als u meer zou willen weten over de
MR dan kunt u informatie vragen bij onze voorzitter
Johnny Rijsdam of bij juf Ellis en juf Sandra.
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Zending: een applaus voor groep 4/5!
Dit schooljaar zamelen we geld in voor 'Eén voor
kinderen'; een samenwerking tussen Unicef, Edukans,

Het Liliane fonds en Het vergeten kind. Met dit doel
steunen we kinderen met een handicap, kinderen op
de vlucht, kinderen die opgroeien in een onveilige of
instabiele thuissituatie, die geen of heel slecht
onderwijs krijgen. In iedere klas hangt een poster
waarop we bijhouden hoeveel geld er ingezameld
is. Groep 4/5 heeft deze poster als eerste vol!
Joepie!! Hartelijk dank aan alle ouders en kinderen. De
volgende poster hangt alweer in de klas, dus we
sparen door! De andere klassen worden uitgedaagd
om de eerste poster ook gauw vol te maken.

tafeltennisballetjes, zodat we weer wat nieuws hebben
om te doen op het plein.
Informatieavond CJG over pubers en seksualiteit
Op 19 februari organiseert het Centrum voor Jeugd en
Gezin een avond over pubers en seksualiteit op het
Scalacollege.De avond is bestemd voor alle ouders van
pubers (vanaf groep 7 van het basisonderwijs.
Intimiteit en seksualiteit, hoe gaan pubers van
tegenwoordig daarmee om? En welke invloed hebben
internet en social media hier op?
Wanneer ga je het gesprek aan met je puber of wacht je
op het moment dat ze zelf met vragen naar je toe
komen? Hoe opener je over seks bent, hoe later pubers
eraan beginnen en hoe minder risico ze lopen op
grensoverschrijdend gedrag. Maar ja, hoe raak je in
gesprek met je puber over dit soort intieme onderwerpen
zonder dat het op een kruisverhoor gaat lijken? Deze
avond is interactief. Je kunt aan de slag met je vragen
omtrent dit onderwerp.
Meer informatie over deze avond is te vinden op:

Hieronder kunt u lezen wat er met het ingezamelde
geld gedaan kan worden:
15 euro - Een lespakket met eigen lesboeken, schriften
en potloden voor kinderen die nu geen of slecht
onderwijs krijgen.
20 euro - Een onbezorgde dag voor kinderen die
opgroeien in een instabiele thuissituatie. 35 euro Een warme jas, broek, muts, sjaal, handschoenen,
thermo-ondergoed, sokken en laarzen voor kinderen
op de vlucht.

BUURbook https://alphenaandenrijn.buurbook.nl/plan/oud
eravond-pubers-en-seksualiteit-alphen-aan-den-rijn49445 en op
https://www.cjgalphenaandenrijn.nl/agenda/ouderavondpubers-en-seksualiteit-alphen/-1/223/52468. Aanmelden
kan ook via deze links.

Mochten jullie geinteresseerd zijn, welkom!

150 euro - Een rolstoel voor kinderen met een
handicap.
Tafeltennistafel
U heeft ´m vast al zien staan op het plein…We hebben
de nieuwe tafeltennistafel. Er wordt al druk mee
gespeeld in de pauze, met een zachte bal overslaan en
er dan snel omheen lopen. Met de kinderen van de
Kinderraad zijn we druk op zoek naar goede batjes en
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