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startgesprekken 
ouders vertellen over hun kind; u krijgt een persoonlijke uitnodiging voor een gesprek van 7 minuten 
schoolfotograaf 
alle kinderen worden individueel gefotografeerd. Dit jaar worden er geen gezinsfoto’s gemaakt, dat gebeurt op 
onze school om het jaar. De groepsfoto’s worden samengesteld uit de individuele protretten 
schoolreis groep 1 t/m 7 
voor de groepen 1, 2 en 3 is het een reisje waarbij ouders rijden en begeleiden. De kinderen uit de groepen 4 
t/m 7 gaan met een bus en er gaan enkele ouders mee als begeleiding 
gebedsgroep 
ouders komen tussen 08:30 en 09:00 uur bijeen in het directiekantoor om te bidden en te danken voor 
kinderen, team en schoolzaken 
informatieavond groep 1 t/m 8 
leraren vertellen wat er dat jaar op het programma staat. Deze avond is voor de ouders, niet voor leerlingen 
groep 1, 2 en 3: 19:00 – 20:00 uur 
groep 4 t/m 8: 20:00-21:00 uur  
s-o-s (school-op-seef) 
verkeerslessen buiten met behulp van ouders; ouders helpen bij het oversteken en/of zetten een 
voorgeschreven parcours uit op de parkeerplaats van de A.P. van Neslaan, waar kinderen gaan fietsen 
kinderboekenthee groep 1 t/m 4 
tussen 13:45 en 14:15 uur komen (groot)ouders naar school om voor te lezen aan groepjes kleuters. De juffen 
serveren ondertussen thee. Hiervoor hoeft niet te worden ingetekend; iedereen kan zo binnenlopen 
boekenmarkt 
in de aula worden nieuwe boeken verkocht; een deel van de omzet wordt geschonken aan school. Ouders 
kunnen hier vrij rondstruinen, al dan niet met hun kinderen. Dit gebeurt aansluitend aan de kinderboekenthee 
en op de woensdag daarvoor 
inloopavond afsluiting project 
tussen 18:30 en 19:45 uur kunt u met uw kinderen binnen lopen in alle groepen 
(vrijw.)spreekavond groep 1+2 (2 nov.) 
een spreekavond voor ouders van kinderen die vorig jaar ook al in groep 1 zaten, ‘middengroepers’ en ouders 
van groep 2. Het vrijw. staat voor ‘vrijwillig’; deze avond verwachten we dus niet alle ouders, maar die ouders 
die specifieke vragen hebben. Als de leerkracht u wil spreken, krijgt u sowieso een uitnodiging. 
Op de spreekavond van 2 en 4 febr. worden wel alle kleuterouders verwacht. 
spreekavond 3 t/m 8 (22 en 23 nov)  
een spreekavond waarbij we alle ouders verwachten; u krijgt een persoonlijke uitnodiging voor 10 minuten 
De spreekavond van 20 april is vrijwillig; zie hierboven bij vrijw. spreekavond groep 1+2 
voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8 
onder schooltijd mogen liefhebbers voorlezen in de klas, zonder ouders. De winnende kinderen uit groep 7 en 8 
lezen later nog eens voor in de aula, in het bijzijn van de groepen 7 en 8. Daaruit vloeit een schoolkampioen 
voort. Er zijn geen ouders bij aanwezig 
inloopmoment groep 3 t/m 8  
’s morgens tussen 08:15 en 08:45 loopt u binnen in de groep. Uw kind legt aan u uit waarmee hij/zij bezig is en 
u bekijkt het werk. Niet echt bedoeld om een diepgaand persoonlijk gesprek aan te knopen met de leerkracht, 
maar even iets vragen kan natuurlijk wel 
actie schoenmaatjes 
we vragen alle kinderen thuis een schoenendoos te vullen met spullen die je weggeeft aan een kind in een arm 
land 
schoolontbijt  
we ontbijten op school en dit wordt verzorgd door het Landelijke Nationaal Schoolontbijt. U hoeft dus geen 
ontbijt mee te geven 
schoonmaakavond 
van alle ouders verwachten we dat ze eenmaal in het jaar ’s avonds komen helpen schoonmaken. De ouders 
van wie de achternaam begint met de letter A t/m G verwachten we de eerste avond (19 nov.), de namen H 
t/m O de tweede avond ( 21 maart en de letters P t/m Z de derde avond (28 juni) 



sinterklaasviering  
bij de intocht buiten zijn alle ouders natuurlijk welkom, daarna vieren we het feest binnen met de kinderen  
attenties naar sponsoren 
enkele ouders brengen op een moment dat het hen schikt in een bepaalde week een attentie bij de sponsoren 
van onze school 
kerstviering  
dit jaar een kerstviering zonder ouders. We hebben het programma nog niet besproken, maar de schooltijden 
blijven zeer waarschijnlijk ongewijzigd 
tweedehands boekenbeurs 
alle kinderen mogen een paar boeken meenemen die ze willen verkopen en mogen rondlopen in de andere 
groepen om andere boeken terug te kopen; er is een vastgestelde prijs voor alle boeken, namelijk € 0,50 
sprookjesmusical groep 1, 2 
de kleuters voeren vanaf 10:30 uur een sprookjesmusical op en elk kind mag twee volwassenen uitnodigen om 
te komen kijken 
grote rekendag 
een activiteit onder lestijd voor de kinderen, waarschijnlijk afgesloten met een tentoonstelling voor ouders aan 
het eind van de ochtend  
Paasviering 
dit jaar met (groot)ouders en omdat we dan niet passen in de aula zullen we onderdak vragen in een kerk. Dat 
is nu nog niet geregeld, maar vermoedelijk zal het zo tussen 13:15-14:15 uur zal zijn.  
workshops  
tussen 10:45-12:00 uur (groep 3,4,5) en tussen 13:15-14:15 uur (groep 6,7,8) worden de kinderen in kleine 
groepjes verdeeld. (Groot)ouders en leraren gaan met een groepje aan de slag en laten bijv. iets van hun 
bedrijf zien, vertellen over hun hobby of leren kinderen iets over hun eigen specialiteit, expertise o.i.d. 
Jantje Betonloterij 
de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 wordt gevraagd loten te verkopen voor het goede doel. Bij meerdere 
kinderen in een gezin gaat er in principe 1 boekje mee, tenzij elk kind graag een eigen boekje wil verkopen 
praktisch verkeersexamen groep 7 
de kinderen fietsen een route door Boskoop, onder schooltijd. Enkele ouders treden op als examinator door 
een post te bemensen en te kijken of kinderen volgens de regels fietsen 
avondvierdaagse 
geen schoolactiviteit, maar een persoonlijke onderneming van ouders en kinderen. Inschrijven kan niet via 
school. Wel staat onze Ouderraad met een aardigheidje langs de route 
verjaardag juffen/meester 
we vieren onze verjaardag overdag met de kinderen uit de klas. Soms gaat een collega met de groep de hort op 
en wordt er begeleiding van ouders gevraagd. Groep 8 gaat traditiegetrouw naar zwembad De Hoorn in Alphen 
a/d Rijn en deze leerlingen moeten daar met eigen vervoer naar toe 
eindejaarsfeest 
op vrijdagmiddag na schooltijd, zo tussen 14:30 uur en 18:30 uur. Een gezellige activiteit voor kinderen en 
ouders. Een ontspannen gebeurtenis, waarbij ouders met een frisdrankje, biertje of wijntje in de hand van de 
kinderen genieten en zich ondertussen onderhouden met elkaar 
modderdag 
op een braakliggend terrein worden allerlei spelletjes in/met modder gedaan 
proefdraaien nieuwe groep 
alle kinderen gaan een kijkje nemen in de volgende groep. Nieuwe kleuters zijn de hele middag welkom, de 
andere kinderen gaan een uur wennen tussen 13:15-14:15 uur, groep 8 is dan vrij 


