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Startweek

Persoonsgegevens

De eerste week zit er op en het was fijn om alle
leerlingen weer te zien na de vakantie. Er werd
gezellig gespeeld en hard gewerkt! Een beetje
onwennig op de eerste dag met soms nieuwe
groepsleiding of klasgenootjes, maar in de loop van
de week had iedereen zijn draai alweer gevonden.
De eerste weken besteden we in de groepen veel
aandacht aan groepsvorming. Het wennen aan de
groep en de groepsleiding, maar ook het maken van
afspraken met elkaar: welke regels hebben we, wat
vinden we belangrijk. Zo leggen we de basis voor een
fijn en leerzaam jaar met elkaar!

Zijn uw gegevens gewijzigd, bijvoorbeeld door een
verhuizing, nieuwe huisarts, nieuw mailadres etc.
Stuur dan een mail met de aanpassingen naar:
prisma-admin@scopescholen.nl
Hartelijk dank!

Startbijeenkomst ouders
De algemene informatieavond voor ouders zal er dit
jaar anders uit komen te zien vanwege de
Corona-maatregelen. Omdat we u toch graag
informatie willen geven over de betreffende groep
van uw kind, zal de groepsleiding u op digitale wijze
informeren. Ook is er gelegenheid voor het stellen
van vragen. Hoe dit precies zal gaan op donderdag
10 september kan per groep iets verschillen en
verneemt u van de groepsleiding.

Jarigen augustus & september

Gefeliciteerd!!!
Aug: Stacy, Mila, Liyam, Amy, Taner,
Joey, Boaz, Sverre en Shane
Sept: Zuzia, Indi, Maeis, Aisam, Milan
I., Jaimey, Sem, Gerrit en Milan K .
Boterbloemweg 21B
Alphen a/d Rijn

Vakantierooster & Vrije dagen
Jaarmarkt:
Studiedagen:
Herfstvakantie:
Studiedagen:
Kerstvakantie:
Studiedagen:
Voorjaarsvakantie:
Studiedag:
Paasvakantie:
Studiedag:
Koningsdag:
Meivak/Hemelvaart:
Pinksteren:
Studiedagen:
Zomervakantie:

16 sept.
17 &18 sept.
19 t/m 23 okt.
16 & 17 nov.
18 dec. 12.15 u t/m 1 jan. ‘21
4 & 5 feb
19 feb.12.15 u t/m 26 feb. ’21
do 1 apr 2021
2 en 5 apr. 2021
di 6 apr 2021
27 april 2021
30 apr 12.15 u t/m 14 mei ‘21
24 mei 2021
14 & 15 juni 2021
16 jul 12.15 u t/m 27 aug. ‘21

Activiteiten schooljaar 2020-2021
Informatie(avond)
Schoolfotograaf
Voortgangsgesprek 1
Sinterklaasviering
Kerstviering
Voortgangsgesprek 2
Paasviering
Koningsspelen
Voortgangsgesprek 3
Slotavond

do 10 sept 2020
ma 14 sept 2020
week 44 + week 45
vr 4 dec 2020
wo 16 dec 2020
week 5 + week 6
wo 31 mrt 2021
vr 23 apr 2021
week 25 + week 26
wo 14 juli 2021

0172-474026
prismaso@scopescholen.nl
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Borreboeken

Week tegen het pesten!

Binnenkort krijgt uw kind een boekje mee naar huis
van de gratis-Borreboeken-Actie. Deze boekjes
hebben we als school gekregen om uit de delen aan
het begin van het schooljaar.
Het boekje heet
“Borre en de mol”
en is geschreven
door Jeroen
Aalbers.
Veel leesplezier!

Week tegen pesten: Samen aan zet!
Omdat wij op Prisma vinden dat ieder kind recht
heeft op een veilig leeromgeving wordt er in de week
van 21 t/m 25 september weer extra aandacht
besteed aan het complimenteren van elkaar, met als
doel het tegengaan van pestgedrag.
Tijdens de les zal er extra
aandacht worden besteed
aan de sociale veiligheid
van de leerlingen.
Leerlingen leren d.m.v
kwaliteiten-stickers elkaar
complimenten te geven
en zo bewust te worden
van de kwaliteiten van een medeleerling.
De week tegen pesten: WIJ DOEN MEE!!!

Mail van de groepen
Doordat de groepen gebruik maken van een nieuw
Scope mailadres, kan het zijn dat deze mail in uw
spam terecht komt. Het is fijn als u deze daarom af
en toe bekijkt. Als u dit mailadres eenmaal als veilig
hebt aangemerkt moet het probleem verholpen zijn.

Privacy instellingen Parro
School heeft toestemming nodig om beeldmateriaal
te delen. U kunt uw voorkeuren hierover via Parro
doorgeven.
U kunt dit doen via volgende stappen:
- Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
- Tik op Profiel en scroll naar het kopje
Mijn kinderen'.
- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn,
via de stipjes achter het kind.
- Uw voorkeuren worden automatisch
overgenomen in Parnassys.
Voordeel voor u: u kunt met een paar kliks
doorgeven waar u wel en juist geen toestemming
voor wilt geven. Ook kunt u blijven inzien wat u
heeft doorgeven.
Boterbloemweg 21B
Alphen a/d Rijn

Bewegingsonderwijs
Gymdagen zijn dit schooljaar op donderdag en
vrijdag. Denkt u weer aan de gymspullen?
Er wordt nog niet gedoucht na de gym vanwege de
ventilatie.

Vrijdagmiddag
Leerlingen jonger dan 8 jaar of die 8 worden in
het lopende schooljaar, zijn iedere vrijdagmiddag
om 12.15 uur vrij.
Alle kinderen die 8 jaar en ouder zijn bij de start
van het schooljaar hebben vrijdagmiddag
gewoon les.
Wilt u zelf de juiste tijden doorgeven aan de
taxivervoerder?
Hartelijk dank!
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prismaso@scopescholen.nl

