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Start schooljaar

Informatieavond 9 sept

We hebben een goede start gemaakt deze week.
Gouden weken
De eerste weken zijn cruciaal in het proces van
groepsvorming. Om die reden wordt er in alle
groepen veel aandacht besteed aan kennismaking,
opstellen van groepsregels en activiteiten voor het
bouwen aan een hechte groep. Ons doel: een fijne
start en een fijne sfeer de rest van het jaar.
NPO gelden
Zoals ik eind vorig jaar al berichtte, heeft de sociaal
emotionele ontwikkeling van de kinderen onze
speciale aandacht bij de inzet van de NPO gelden.
Een schoolpsycholoog/gedragswetenschapper is aan
ons team toegevoegd om hier expertise in toe te
voegen. In deze prismagazine stelt zij zich kort aan u
voor.
Informatieavond
Op donderdag 9 september aanstaande staat weer
onze informatieavond gepland. Hiernaast vindt u
meer informatie, wees welkom!

Op donderdag 9 september om 19.30 uur vindt de
informatieavond plaats.
We nodigen u van harte uit om te komen.
Op deze avond krijgt u meer te horen over het
onderwijs aan uw kind en kunt u kennis maken met
de groepsleiding.
Per leerling is er plaats voor één ouder/verzorger.
In bijzondere gevallen kunt u een verzoek doen voor
een tweede persoon, de groepsleiding bekijkt dan of
hier ruimte voor is. Op de avond zelf houden we
rekening met de 1,5 meter maatregel en verzoeken u
bij verplaatsing in school een mondkapje te dragen.
Wij ontvangen graag uw aanmelding voor deze
avond via het mailadres van de groep:

Wij ontvangen graag vooraf uw aanmelding.

groepblauw@prisma.scopescholen.nl
groeprood@prisma.scopescholen.nl
groepwit@prisma.scopescholen.nl
groeporanje@prisma.scopescholen.nl
groepgeel@prisma.scopescholen.nl
groepgroen@prisma.scopescholen.nl
groeppaars@prisma.scopescholen.nl
groeplila@prisma.scopescholen.nl

Jarigen augustus/september

Even voorstellen

Doha, Zuzia, Indi-Sun, Christiaan,
Morris, Maeis, Milan I, Jaimey, Sem,
Gerrit, Matteo en Milan K .

Hierbij wil ik mijzelf graag voorstellen.
Ik ben Jolanda Hoogervorst,
gz-psycholoog. Per 30 augustus ben
ik binnen Prisma SO als
gedragswetenschapper werkzaam.
Om de kinderen te leren kennen, ga ik
in de klas observeren.
Mocht er een observatie of diagnostiek voor uw kind
gewenst zijn, gaat dit altijd in overleg met u en de
Intern Begeleider.
Jolanda Hoogervorst

Gefeliciteerd!
Boterbloemweg 21B
Alphen a/d Rijn

0172-474026
prismaso@scopescholen.nl
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Groepsleiding 2021/2022

Luizencontrole

De indeling van de groepsleiding is dit jaar als volgt:
Blauw: Marjan, Magdalein, Gerenda en Sanne.
Rood, Ingrid, Magdalein, Maura en Petra
Wit, Annick, Marsha en Melanie.
Oranje, Dorine, Annick, Charlotte en Tineke.
Geel, Geertje, Carolien, Jeannet en Stephanie.
Groen, Jantine, Chayenne/Rebecca, Stephanie en Ruth.
Paars. Demi, Dorine, Mirjam en Sanne.
Lila. Iris, Annemarie/Esther, Sanne en Yvette.

Er is nog geen luizencontrole op
school door de luizenouder. Wilt u
thuis uw kinderen regelmatig blijven
controleren op hoofdluis? Mocht u
luizen aantreffen wilt u dit dan
doorgeven aan de groepsleiding?
Als u tips of advies wilt over
luizenbestrijding kunt u contact
opnemen met onze
luizencontactpersoon door te bellen
of het sturen naar een mail t.a.v.
Prisma luizencontactpersoon.
Hartelijk dank!

Vakantierooster & Vrije dagen 2021/2022
Jaarmarkt:
Vrijdagmiddag voor herfstvak
Herfstvakantie:
Sinterklaas:
Kerstvakantie:
Vrijdagmiddag voor voorj.vak
Voorjaarsvakantie:
Paasvakantie:
Meivakantie/Koningsdag
Hemelvaart:
Pinksteren:
Vrijdagmiddag voor zomervak:
Zomervakantie:

15 sept.
15 okt. vanaf 12.15 vrij
18 t/m 22 okt.
3 december vanaf 12.15 vrij
vr. 24 dec. 2021 t/m 9 jan.’22
25 febr. vanaf 12.15 vrij
28 febr. t/m 4 mrt. 2022
15 en 18 apr. 2022
25 april t/m 6 mei 2022
26 + 27 mei 2022
6 juni 2022
8 juli 12.15 uur
11 juli t/m 19 aug. 2022

Studiedagen 2021/2022
donderdag
vrijdag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
dinsdag
dinsdag
maandag

16 september
17 september
22 november
23 november
3 februari
4 februari
19 april
7 juni
27 juni

Activiteiten 2021/2022

Voortgangsgesprekken 2021/2022

Informatieavond
Schoolfotograaf
Sinterklaasviering
Kerstviering
Paasviering
Koningsspelen
Slotavond

Voortgangsgesprek 1
Voortgangsgesprek 2
Voortgangsgesprek 3

Boterbloemweg 21B
Alphen a/d Rijn

do 9 sept 2021
ma 13 sept 2021
vr 3 dec. 2021
wo 22 dec. 2021
wo 13 apr. 2022
vr 22 april 2022
wo 6 juli 2022

week 43 en 44
week 10 en 11
week 25 en 26

0172-474026
prismaso@scopescholen.nl

