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Van de directie
De eerste 5 weken van het nieuwe schooljaar zitten er al weer op en de kinderen
hebben al weer zoveel nieuwe dingen geleerd! In de klassen wordt hard gewerkt,
dat hebben we als team op de studiedag van 18 september ook gedaan.
Vorig schooljaar hebben we met het team een nieuwe visie geformuleerd, dit
schooljaar zijn we in leerteams aan de slag om deze verder uit te werken. De
eerste resultaten hiervan zijn inmiddels ervaren door de leerlingen. Zo is meester
Thijs bijvoorbeeld begonnen om leerlingen te leren programmeren en hebben we
heldere afspraken gemaakt over hoe we goed kunnen werken aan de statafels in
de gangen en de werkplekken in de aula.
In de middag hebben we een training gehad van basis online over het nieuwe
ouderportaal. Ik informeerde u eerder al over de nieuwe website voor de school
en het bijbehorende ouderportaal. Iedere groep krijgt een eigen ouderportaal. U
kunt op deze manier informatie van school en de klas volgen via de app of via de
site. Het is niet mogelijk in het ouderportaal van andere groepen te kijken. Ook
het inschrijven voor oudergesprekken kan bijvoorbeeld digitaal. Daarnaast kun u
zelf informatie van uw kind(eren) opgeven en delen als u dat wilt.
Binnenkort ontvangt u meer informatie en een persoonlijke code om u aan te
melden voor het ouderportaal van uw kind(eren).
Annemarie

B@School: Boksen en breakdance in onze school

Onze school vindt het heel belangrijk dat kinderen bewegen en aan sport doen.
Graag zetten wij ons in om, samen met professionals en ouders, kinderen te
stimuleren in sportbeoefening.
Vanaf vrijdag 12 oktober starten wij met B@School. Een project van De Vos
Danscentrum en Boksschool Teus de Kruyf, ondersteund door de Gemeente
Alphen aan den Rijn en het Jeugddeelnamefonds.
Alle kinderen vanaf groep 2/3 krijgen in de periode van acht weken tot aan de
kerstvakantie 4 lessen boksen en 4 lessen breakdance, die worden gegeven door
professionele docenten. Deze lessen vinden plaats onder schooltijd in onze eigen
speelzaal, naast de reguliere gymlessen. Gymkleren en gymschoenen zijn niet
nodig.
Deze lessen zijn voor de kinderen nieuw, maar ook stoer om te doen. Het project
wordt afgesloten met een “battle” waarvoor u als ouder t.z.t. wordt uitgenodigd.
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Schoolfotograaf
OP maandag 15 oktober komt de schoolfotograaf. Broertjes en zusjes die op
school zitten gaan onder schooltijd met elkaar op de foto. Voor foto’s met
broertjes en zusjes die hier niet op school zitten komt er een intekenlijst op het
raam van het kantoor te hangen vanaf donderdag 4 oktober.

Vanuit de AC
Wij kijken met erg veel plezier terug op een goed geslaagd pleinfeest. Het weer
werd op het laatste moment toch nog prachtig en de sfeer zat er goed in. Er
werd gereden op paardjes (met dank aan de Kinderboerderij) en op een stier.
Gedanst in de disco en ook in het springkussen was het feest! Popcorn gegeten!
En met hoefijzers gegooid… Het wilde westen zat er goed in!
Veel dank aan alle ouders die hebben geholpen om ook dit feest
weer tot een groot succes te maken!
De eerste AC vergadering van dit jaar is alweer geweest. En de
eerstvolgende vergaderdatum is 17-10-2018 om 20:00. Mocht u interesse
hebben zich aan te sluiten bij de AC of wilt u gewoon eens horen wat er zoal
wordt besproken? U bent welkom! De koffie en thee staan klaar!
De AC is momenteel druk in de weer met het plannen en organiseren van de
eerstvolgende activiteiten die op het programma staan:
 De projectweken die 1 oktober beginnen! (kinderboeken-week)
 De Sint
Voor het organiseren van alle feesten en activiteiten is uiteraard geld nodig.
Daarom heeft u afgelopen week zowel via de e-mail als in een enveloppe de
ouderbijdrage brief meegekregen.
Als bijlage sturen wij u ook de begroting mee. Zo kunt u zien wat er zoal
waaraan besteed wordt.
Er is nog steeds ruimte in de hulp-ouder app voor
ouders die zin hebben om zo af en toe te komen
helpen bij schoolactiviteiten.
Aanmelden kan via Monique de Water, haar
nummer is 0641178520.

Belangrijke data:
Datum:
Ma 1 okt
Di 9 t/m 12
oktober
Ma 15 okt

Activiteit:
Start project -> brief met alle activiteiten is eerder
naar u verstuurd.
Kamp naar Texel
Schoolfotograaf

Groep:
Alle
8
Alle

Woe 17 okt

Kabouterpad

1,2,3

Do 18 en
vrij 19 okt

leerlingen vrij

Alle
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Ma 22 t/m
26 okt

Herfstvakantie

Alle

Overig nieuws:

‘Jongens talent (h)erkend’
Workshop ‘Jongens talent(h)erkend’ voor ouders met kinderen tussen de 3-12 jaar
op 01 oktober 2018 a.s. (19.30-22.00 uur) bij Junis Kindercentrum de Verrekijker in Alphen.
Tijdens deze workshop bespreken we wat het van jou vraagt om jongens op te voeden en hoe je dit zo
leuk mogelijk kunt maken voor jezelf en voor de jongens. Je krijgt inzicht in het gedrag van jongens
waardoor je als opvoeder je houding en activiteiten beter op hen kunt afstemmen. Opvoeden van
jongens wordt zo (nog) leuker.
De workshop bestaat uit 1 bijeenkomst en is gratis (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).
Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl

**********************************************************************
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thalia Romani de Wit, Coördinator CJG opvoedcursusbureau,
088-308 45 94 (bij geen gehoor 088 254 23 84), info@cjgcursus.nl.
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