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Identiteit
Wat een mooie paasviering hadden we afgelopen donderdag met elkaar. Fijn dat er zoveel ouders bij waren. Deze week kijken
we met de kinderen terug op het verhaal van de verschijning van Jezus aan de discipelen. U kunt het nalezen in Johannes 20.
Het gaat over de ongelovige Thomas. Het thema is ‘Het is een wonder’.

Ouder tevredenheidsonderzoek
Veel ouders hebben reeds gehoor gegeven aan de oproep de enquête in te vullen. Was u nog niet in de gelegenheid?
Vriendelijk verzoeken wij u dit alsnog te doen.
Op 23 maart ontving u van ons onderstaand bericht:
Eens in de twee jaar worden op alle scholen van de Stichting LEV, waar onze school ook onder valt, een
tevredenheidsonderzoek gehouden. Leerlingen, leerkrachten en ouders krijgen een vragenlijst waarin ze hun mening kunnen
geven over de school. De onderzoeksuitkomsten kunnen ons helpen bij het bepalen van het schoolbeleid voor de komende
jaren. Hoe werkt het?
Klik aub met de muis op http://www.comparant.nl/OTPLK5 om de vragenlijst in te vullen.
De toegangscode voor onze school is RBSx2911 .Eerst komt u op een algemene introductiepagina. Daar kunt u de
toegangscode opgeven. Daarna klikt u met de muis op de knop [Start onderzoek]. We rekenen op u. Hartelijk dank.

Cito-eindtoets groep 8
Vanmorgen werd het eerste deel van de Cito-eindtoets afgenomen, morgen volgt het tweede deel en donderdagochtend
worden de laatste onderdelen gemaakt.
Alle kinderen zijn inmiddels ingeschreven bij een school voor Voortgezet Onderwijs. Toch blijft de eindtoets belangrijk: mocht
een leerling hoger scoren dan het gekozen schooltype, dan kan de inschrijving worden bijgesteld. Ook voor de school is de
opbrengst van belang: de inspectie koppelt er haar oordeel over de school aan vast en wijzelf bepalen op grond van de
uitslagen van de diverse onderdelen waar we de focus moeten leggen bij de continue kwaliteitsverbetering.
We wensen alle leerlingen dan ook veel succes!

Sportdag
Vrijdag 21 april houden we onze sportdag. De kleutergroepen hebben dat gewoon op school, de groepen 3 t/m 8 gaan naar de
atletiekvelden van AV’47 aan de Hoogeveenseweg, achter de voetbalvelden van Floreant. Voor de groepen 1 en 2 zijn de
schooltijden ongewijzigd. De andere kinderen moeten zich uiterlijk 09:00 uur melden op het atletiekveld. Ouders met kinderen
in zowel onder- als midden/bovenbouw, kunnen dus eerst hun kleuter wegbrengen en dan naar de andere kant van Boskoop
gaan.
Dat geldt ook voor het ophalen na afloop: om 12:00 uur mag u eerst de kleuters van het schoolplein halen en daarna de
kinderen van groep 3 en 4 van het sportveld. Voor hen eindigt de sportdag om 12:00 uur. De leerlingen blijven bij hun juf tot ze
worden opgehaald en we begrijpen dat dit voor kinderen met kleuterbroertjes en –zusjes dus later zal worden.
Voor de groepen 5 t/m 8 duurt de sportdag tot 14:00 uur.
Iedereen moet zelf eten en drinken meenemen en de kinderen vanaf groep 5 dus ook gewoon het lunchpakketje. Een
waterflesje is handig: die kan net zo vaak gevuld worden als nodig!
Bij de spelonderdelen krijgen we hulp van studenten van het Coenecoop College, dus dat is heel plezierig. Natuurlijk zijn ouders
ook welkom om te komen kijken en kinderen aan te moedigen. Waai dus gerust even een poosje aan. We hopen en rekenen op
een gezellige, gezonde en sportieve dag met elkaar!

4 mei
In alle groepen wordt regelmatig gesproken over oorlog en vrede. De kinderen zien televisiebeelden vanuit diverse
brandhaarden in de wereld en komen met hun vragen en opmerkingen daarover ook in de klas. In de groepen 7 en 8 wordt
veel aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. Daarbij worden o.a. de Anne Frankkrant en het boekje ‘Vrijheid geef je
door’ gelezen.
Groep 7 krijgt donderdag 20 april bezoek van mevrouw Bobeldijk. Zij vertelt over de situatie in Boskoop ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog. Het blijft indrukwekkend om verhalen te horen van mensen die de oorlog meemaakten!
Op 4 mei is iedereen natuurlijk welkom bij de kranslegging bij het oorlogsmonument. De leerlingen uit groep 7 worden daar
echter speciaal voor uitgenodigd. Elke school mag 2 leerlingen uit groep 7 afvaardigen om een bloemstukneer te leggen bij het
monument. We hopen veel kinderen op het plein te zien; we verzamelen rond 19:50 uur in de buurt van het monument.

Groep 6
A.s. woensdag 19 april is de laatste woensdag dat juf Molenaar en juf de Zwart samen voor de klas staan, voordat ze met
zwangerschapsverlof gaan. Met de klas gaan ze naar de proeftuin om verschillende activiteiten te doen. Graag allemaal met de
fiets naar school komen en trek kleren aan die vies mogen worden. De juffen trakteren op eten en drinken.

Workshops
Op woensdag 17 mei zijn er voor de groepen 3 t/m 5 workshops. Voor groep 6 t/m 8 is dit op vrijdagmiddag 19 mei.
We zoeken nog ouders die een workshop willen geven. Aanmelden voor gr. 3 t/m 5 kan bij juf Joke Stapper (gr 3) en voor groep
6 t/m 8 bij meester Henk van der Bas (gr 7).

In het kort
 We kregen al uit veel gezinnen de ouderbijdrage voor dit seizoen. Fijn; dank daarvoor!
 Morgen, 19 april, komt de gebedsgroep bij elkaar.
 Vandaag zijn de school-op-seeflessen in groep 1 t/m 4. Op donderdag 20 april zijn er school-op-seef fietsverkeerslessen voor
de groepen 5,6,7 en dan moeten deze kinderen dus op de fiets naar school komen.
 Donderdag 20 april is de spreekavond voor groep 3 t/m 7. Hebt u aangegeven een gesprek te willen, u krijgt vandaag het
strookje mee met het tijdstip waarop u verwacht wordt.
 Op donderdag 11 mei bezoeken de groepen 4 en 7 de kerk. Ds. Harald Overeem zal de kinderen rondleiden.
 Alle leerlingen uit groep 7 slaagden voor het theoretische verkeersexamen; mooi. De route van het praktische deel wordt aan
de ouders doorgestuurd, zodat u deze een keer met uw kind kunt oefenen (op 18 mei).
 In de maand mei verwelkomen we vier nieuwe leerlingen. Cas Rijkaart in groep 1/2a en Vive Scholte in groep 1/2b en Noortje
van ’t Wout en Stian Rijkaart in groep 1/2c. We heten deze kinderen heel hartelijk welkom en wensen hen een fijne schooltijd
toe!
 Van maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei is de school gesloten vanwege de vakantie
De volgende nieuwsbrief komt uit op 16 mei
Met vriendelijke groet, namens het team
Wilma Salzmann

Ingezonden: Alpha Rangers

Maak een selfie en win een gezinsabonnement Avifauna!
Wat is er leuker dan lekker buiten spelen in de natuur? En je kunt er ook nog een geweldige prijs mee winnen!
Als je nu een foto van jezelf spelend in de natuur maakt en instuurt, kun je een éénjarig gezinsabonnement bij vogelpark
Avifauna winnen.
Je hebt tot 30 juni 2017 de tijd om de leukste, winnende foto te maken en in te sturen. Stuur je foto naar
Groendoetgoed@alphenaandenrijn.nl
De gemeente Alphen aan den Rijn zet zich in om kinderen van 4-12 jaar samen met hun opvoeders spelenderwijs kennis te
laten maken met de natuur.
Alle basisschoolleerlingen krijgen les op school en mogen met de klas een dagdeel gratis op natuurexcursie. Bovendien is de
Alpha Rangers game ontworpen.
De provincie Zuid-Holland ondersteunt dit project. Meer informatie over de Alpha Rangers vind je op
www.heldenvandenatuur.nl

