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Regel van de Groen

Doe je mee? Samen zorgen we voor een
schone WC!!
Bedacht door de leerlingen van groep 6/7

Activiteitenkalender
3 juli
10 minuten gesprekken
9 juli
Dank je wel avond
10 juli
Studiemiddag gr 1-8 vrij
14 juli
Wisselmiddag
15 juli
Musicalavond inloop 19.15
18 juli
Laatste schooldag
Huwelijksfeest juf Yvonne
Wat was het een mooi feest was dat zeg!
Juf Yvonne is getrouwd en heeft met haar Ton
ook enorm genoten.
Hieronder kunt u lezen wat zij ervan vond:
Lieve kinderen, ouders, grootouders,
Toen Ton mij een half jaar geleden vroeg met
hem te trouwen, was er flink wat werk aan de
winkel. Wij hoopten door alle voorbereiding er
een leuke, fijne dag van te maken. Maar.......
Het is een spetterende, onvergetelijke,
geweldige dag geworden. En daar hebben jullie
flink aan meegewerkt!! Het was overweldigend,
we hebben er geen ander woord voor. Zoveel
moeite als iedereen er voor gedaan heeft. Zoveel
lieve, leuke cadeautjes, kaarten, tekeningen,
bloemen die wij van jullie mochten ontvangen!!!
De kinderen met de hoepels, waaraan de ouders
flink meegeholpen hebben. Kortom zoveel lieve
dingen. Onze dank is SUPER groot!!!!
De “Groen” wordt een Tabletschool!
Vanaf het volgend schooljaar wordt “de Groen”
de eerste Tablet-School van Alphen aan den Rijn.
Wij gaan een jaar “proef draaien” in de groepen
4 en 5. Alle leerlingen uit deze twee groepen

zullen een eigen schooltablet gaan krijgen, wat
ze kunnen gebruiken voor:
Technisch lezen, Rekenen, Spelling, Taal,
Woordenschat en het Automatiseren van bv.
tafels.
Deze tablets blijven op school en worden iedere
dag hier opgeladen.
Na dit proefjaar zullen vervolgens alle leerlingen
van school, vanaf groep 4, hun eigen schooltablet
gaan krijgen. Het tablet blijft in eigendom van
de stichting Snappet, waar de Scope
scholengroep een overeenkomst mee heeft
gesloten.
Wij zijn heel blij om meer eigentijds onderwijs
uit de 21e eeuw te kunnen geven. Uit allerlei
onderzoeken blijkt immers dat leerlingen
anderhalf tot twee keer zo veel leerstof tot zich
kunnen nemen en dat zij gemotiveerder zijn en
dat ook blijven.
Ook een leerkracht heeft voordelen: de tablet
kijkt het werk direct na, (dat scheelt enorm) en
de leerkracht kan makkelijker en beter
aansluiten bij wat een kind voor leerstof nodig
heeft. Ook kunnen de resultaten nog beter
worden gevolgd.
Wij zijn ons er ook van bewust dat het
schrijfonderwijs niet de dupe mag worden als
leerlingen op een tablet werken.
Leerlingen blijven op school ook schrijven.
Mocht u een vraag hierover hebben, dan horen
wij dat graag!
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Groepsindeling 2014-2015
Dit heeft u kunnen lezen in de brief die vandaag
is uitgedeeld aan alle leerlingen:
Groep 1-2
juf Selma en juf Yvonne
(op woensdag)
Groep 3-4
juf Lisette (op maandag en
dinsdag) en juf Mirjam (op
woensdag, donderdag en vrijdag)
Groep 4-5
juf Ellis (op maandag, dinsdag,
woensdag) en juf Sandra
(op donderdag en vrijdag)
Groep 6-7
meester Siebo en juf Sandra (op
dinsdag)
Groep 8
juf Christa
Op dinsdag en woensdag zal juf Annelies de
leerlingen van groep 3 apart les gaan geven.
Op die dagen krijgen de andere leerlingen
les van:
Dinsdag:
Groep 4, van juf lisette
Groep 5, van juf Ellis
Groep 6, van juf Sandra
Groep 7, van meester Siebo

Foto’s op de website.
Op onze website kunt u nieuwe foto’s
bewonderen van de bruiloft van juf Yvon en over
onze leuke schoolreis van afgelopen gisteren.
Schoolschoonmaak
Wat was het fijn dat we op zoveel ouders konden
bouwen gisteravond. Met vereende krachten
werd er gesopt, geveegd, opgeruimd en
gedweild. Zelfs de hoge lampen in de groep
werden met gevaar voor eigen leven afgenomen.
We willen iedereen die zich zo hard ingezet
heeft ontzettend bedanken!

Woensdag:
Groep 4, van juf Mirjam
Groep 5, van juf Ellis
De leerlingen van groep 6 en 7 zijn alleen op
dinsdag gesplitst.
Dank je wel avond.
Zoals bekend is op woensdag 9 juli onze dank je
wel avond, om ouders die regelmatig geholpen
hebben in het zonnetje te zetten.
We willen graag een paar (kleine) veranderingen
aangeven.
De avond duurt van 19.00 uur tot 20.30 uur. U
kunt dus op tijd thuis zijn voor de halve finale!
Ook willen wij geen geld vragen voor
consumpties, we willen jullie immers bedanken
voor alle inzet! Dan is het niet gepast om
hiervoor geld te vragen, excuses hiervoor.
Willen jullie je nog wel opgeven!!

Tot slot:
Op donderdag 10 juli is onze studiemiddag
gepland. Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur
deze dag vrij. Wij gaan dan met elkaar het jaar
evalueren en ons voorbereiden op het nieuwe
schooljaar!
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