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Vandaag hebben de kinderen genoten van het 
schoolontbijt. Met mooi gedekte tafels en een 
gezellige sfeer hebben de kinderen ontdekt wat een 
gezond ontbijt is en hoe belangrijk het is om gezond 
te ontbijten. Een fijne start van de dag!

Zoals u al eerder van ons vernomen heeft, zijn we 
als school volop in ontwikkeling om het onderwijs 
steeds te verbeteren. We willen de best mogelijke 
basis leggen voor uw kinderen ter voorbereiding op 
hun toekomst. 
De afgelopen tijd zijn we bij onze oudste groepen 
gestart met praktijkvakken die gegeven worden door 
onze collega’s van het VSO. Hiermee bereiden we 
de leerlingen alvast voor op de overstap en zorgen 
we voor een doorgaande lijn. We zijn heel blij met 
deze samenwerking.
Daarnaast zijn op vrijdagmiddag ‘ateliers’ opgestart, 
steeds in een cyclus van 3 weken met een week 
ertussen. We werken hierbij aan bredere 
vaardigheden in een situatie buiten de eigen groep. 
Kinderen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze 
goed in zijn. 
De activiteiten waar de kinderen dit maal uit konden 
kiezen waren: koken, verzorging, muziek, sport, 
kleien en schilderen. 

Leroy, Ziva, Rik, Gabriël.

Jarigen november

Hier

15 November is de start van de fruitweken. We 
ontvangen tot 18 april 2022 weer wekelijks fruit en 
groenten. Dat is 20 weken heerlijk genieten van een 
lekker stuk fruit of groente. Met EU-Schoolfruit leren 
kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit 
en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar 
ook leuk!
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente 
uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de 
Nieuwsbrief voor Ouders. Via deze link kan u zich 
aanmelden.

Schoolontbijt

Gefeliciteerd!

Ontwikkelingen Schoolfruit

Vanaf donderdag 4 november krijgen de kinderen 
weer schoolmelk. De uitschenkdagen zullen 
donderdag en de maandag zijn.
De kinderen hoeven op die dagen dan geen drinken 
mee te nemen voor bij de lunch, wilt u er geen 
gebruik van maken dan neemt u kind gewoon wel 
drinken mee van thuis, er is niets verplicht, de 
schoolmelk krijgen we gratis. De periode loopt tot 8 
april 2022.

Schoolmelk
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Sinterklaas: 3 december vanaf 12.15 vrij
Kerstvakantie: vr. 24 dec. 2021 t/m 9 jan.’22
Vrijdagmiddag voor voorj.vak 25 febr. vanaf 12.15 vrij
Voorjaarsvakantie: 28 febr. t/m 4 mrt. 2022
Paasvakantie: 15 en 18 apr. 2022
Meivakantie/Koningsdag 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart: 26 + 27 mei 2022
Pinksteren: 6 juni 2022
Vrijdagmiddag voor zomervak: 8 juli  12.15 uur
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 aug. 2022

Vakantierooster & Vrije dagen 2021/2022
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maandag 22 november
dinsdag 23 november
donderdag 3 februari
vrijdag 4 februari
dinsdag 19 april
dinsdag 7 juni
maandag 27 juni

Studiedagen 2021/2022

 

Schoolontbijt vr 5 nov. 2021
Sinterklaasviering  vr 3 dec. 2021
Kerstviering  wo 22 dec. 2021
Paasviering wo 13 apr. 2022
Koningsspelen vr 22 april 2022
Slotavond   wo 6 juli 2022

Activiteiten 2021/2022  

Voortgangsgesprek 2 week 10 en 11
Voortgangsgesprek 3 week 25 en 26

Voortgangsgesprekken 2021/2022

Opvoeden klinkt zo makkelijk, maar kent veel uitdagingen. Soms 
weet je het als ouder even niet meer. Dan helpt het om met iemand 
te praten en je vragen, twijfels en zorgen te delen. Wijkpedagogen 
denken mee en adviseren over de beste aanpak. Ook bieden zij 
diverse groepstrainingen aan zowel ouders als kinderen.
 

Per 1 juli 2021 is Kwadraad gestart met een team van 6 
wijkpedagogen en 2 sociaal makelaars die ouders/verzorgers en 
kinderen van 0-18 jaar kunnen ondersteunen bij opvoed- en 
opgroeivragen.

U kunt zich zelfstandig aanmelden voor individuele gesprekken 
en/of de trainingen via de CJG website of het algemene 
e-mailadres van het team: 
opvoedenenopgroeien.alphen@kwadraad.nl.

Kwadraad
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