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Verdrietig nieuws
Afgelopen week bereikte ons het verdrietige bericht dat de vader van
Guusje en Dirkje, Reinier Dorrepaal, is overleden.
In alle klassen hebben wij stilgestaan bij dit grote verdriet.
Morgen is de uitvaart en veel collega’s zullen hierbij aanwezig zijn. Ook
de klasgenoten van Guusje en Dirkje zijn uitgenodigd om hen te
steunen.
Natuurlijk wensen wij Sabine en de kinderen nog heel veel sterkte in de
komende tijd waar de open plek in het gezin steeds duidelijker zal
worden.

Scholenzondag
Wat een geweldige opkomst was er afgelopen zondag. Wij waren er erg blij mee.
Dominee Willem Biesheuvel heeft er, samen met de kinderen, een prachtige dienst van gemaakt.
Veel kinderen hadden een aandeel en wij willen iedereen bedanken voor de enorme inzet.

Klankbordgroep
We hebben weer een bijeenkomst gehad met de klankbordgroep en ik merk dat het heel fijn is om
zaken van school met ouders te bespreken. De feedback die wij als school meekrijgen is heel
waardevol en kunnen wij weer gebruiken om verder te komen in de schoolontwikkeling.
We hebben het gehad over het succes van de portfoliogesprekken, maar ook over de verandering
van gesprekken. Met de kinderen erbij heb je duidelijk andere gesprekken dan zonder de kinderen.
Voor ons allemaal een leerproces om als leerkracht zowel als ouder tijdig aan de bel te trekken
wanneer er zorgen zijn om een leerling. Wij gaan dit jaar op deze manier verder en zullen aan het
einde van het schooljaar evalueren in het team wat goed werkt en wat minder. Van hieruit bepalen
we voor volgend schooljaar hoe het vervolg hierop wordt. De portfoliogesprekken blijven zeker op
het rooster staan.
Ook is de ouderenquête nog besproken. De gegevens hiervan worden door ons verwerkt en wij
zullen hier weer actiepunten uithalen.
Tenslotte hebben we het over de ouderbetrokkenheid gehad. Wat houdt dat precies in?
Ouderbetrokkenheid wil zeggen dat de ouders en leerkrachten met het kind samen optrekken om
zo de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Een mooi doel voor ons allemaal. Hierbij moet er wel
een goede communicatie zijn tussen ouders en school. Hoe kunnen we dat nog meer verbeteren?
Hierover ga ik graag met u in gesprek.
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Jumbo actie
De kleuters zijn blij verrast met de nieuwe "taxi" fiets voor op het schoolplein!
Deze hebben we mogen aanschaffen dankzij de JUMBO actie. Ouders bedankt voor het
sparen! De kleuters zullen er veel plezier aan beleven.

De Alpha Rangers gaan op zoek naar de lammetjes.
Nee het is geen grap: op 1 april is het écht lammetjesdag bij
Natuurmonumenten in Nieuwkoop.
Komen jullie ook kijken? Een dag vol activiteiten in natuurgebied Ruygeborg. Lammetjes
aaien, broodjes bakken, knutselen met wol, schminken en nog veel meer.
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De entreekaartjes worden door de Alpha Rangers betaald. Dus kom samen met je broertje,
zusje, vriendje, vriendinnetje, opa, oma , papa en mama lekker gratis een dagje de natuur
in (eigen vervoer).
Aanmelden uiterlijk 31 maart 2017 op groendoetgoed@Alphenaandenrijn.nl
Je kunt kiezen uit starttijd om 11.00 uur, 2.30 uur of 14.00 uur.

Mede mogelijk gemaakt dankzij Natuurmonumenten, Provincie Zuid-Holland en gemeente
Alphen aan den Rijn.
Voor meer informatie over de Alpha Rangers zie onze website www.heldenvandenatuur.nl

Ik wil een Prentenboek!
Ik Wil Een Prentenboek! is een initiatief van de stichting ‘Geef mij maar een boek!’ die in
2016 met veel succes de gelijknamige landelijke boekhandel actie ‘Geef mij maar een
boek!’ lanceerde.
De eerste editie van ‘Geef Mij Maar Een Boek!’ bleek een groot succes! Dit jaar is vanaf 10
februari het boek Achtste-groepers huilen niet van Jacques Vriens het actieboek en voor 2
euro te verkrijgen.
Aansluitend op de actie voor lezers tot circa 14 jaar streeft ‘Ik wil een prentenboek!’ er naar
om ieder jaar nu ook een prentenboek-klassieker voor 2 euro aan te bieden.
De boekhandels grijpen nu graag ook de kans om ook ieder jong kind het plezier en de
rijkdom van een mooi prentenboek te geven, omdat
zij weten dat voorlezen en boeken de basis zijn van
veel plezier, geletterdheid en schoolsucces.
Dit jaar – het eerste jaar van de actie – beginnen
we op vrijdag 7 april met De Gruffalo van Julia
Donaldson en Axel Scheffler. De Gruffalo voor
slechts €2,- in je eigen boekhandel.
De Gruffalo is een veelvuldig onderscheiden
verhaal over een muisje dat niet alleen alle dieren
die hem willen opeten te slim af is, maar ook de
grote griezelige Gruffalo. Het boek verscheen in
1999 als The Gruffalo bij uitgeverij Macmillan in
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Engeland, een prentenboek geschreven door Julia Donaldson en geïllustreerd door Axel
Scheffler.
In 2009 is de animatiefilm The Gruffalo verschenen. In onze winkel zal deze animatie
vertoond worden tijdens de Gruffalo-knutselmiddag. Voor datum en tijd houd onze agenda
en facebookpagina in de gaten!

Week 12 ■ 20/03 - 24/03
Wat een rijkdom!
Lucas 11:1-3, 12:22-34, 14:15-24
Jezus leert de leerlingen bidden. Je mag aan God vragen wat je nodig hebt, hij zal het geven. Denk
aan de vogels in de lucht en de bloemen in het veld. Zij maken zich geen zorgen, God zorgt voor
hen.
Jezus vertelt ook een verhaal. Over een man die een rijke maaltijd aanricht. Maar de genodigden
zijn te druk om te komen. Daarom mogen de zwervers en bedelaars aanschuiven. Wat een rijkdom!

Week 13 ■ 27/31 - 31/03
Dat raak je niet kwijt
Lucas 15:1-32, 16:19-31
Sommige dingen zijn zo waardevol dat je ze niet kwijt wilt raken. Deze week horen we een verhaal
over een herder die het ene schaap blijft zoeken en een verhaal over een vader die zijn zoon niet
kwijt wil. Beiden zijn ze dolblij als ze het hebben teruggevonden. Net als in de verhalen, God wil
ons niet kwijt. Het derde verhaal gaat over de rijke man en de arme Lazarus. Wie is er in dit
verhaal rijk en waardevol in Gods ogen?
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