Prismagazine
Schooljaar 2020-2021

nr 2 Oktober 2020

Algemeen

Schoolfruit

We hebben even geduld moeten hebben, maar we
kunnen nu dan toch echt genieten van een prachtig
opgeknapt schoolplein. Er wordt druk op gespeeld
en bewogen!
Komende week ontvangt u een digitale brief voor de
inning van de ouderbijdrage. Vanaf dit schooljaar
gebeurt dit via WIS-collect, voor meer informatie
kunt u alvast een kijkje nemen op:
https://www.wis.nl/Ouders
We wensen u voor nu een fijn weekend!

Goed nieuws: we zijn weer ingeloot voor het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
Dit betekent dat we vanaf 9 november maar liefst 20
weken lang elke woensdag, donderdag en vrijdag
gratis fruit en groente geleverd krijgen voor de hele
school! Nadere info volgt!

Lief en Leed
We leven mee met juf Annemarie wiens herstel
langer duurt dan gehoopt en juf Lyanne die nog
steeds hard werkt aan haar herstel. We hopen hen
beide weer snel op school te kunnen zien!

Gezonde tussendoortjes
Wilt u er bij het meegeven van tussendoortjes en
lunch op letten dat dit gezonde voeding is? Voor
suggesties en voorbeelden zie de poster van het
voedingscentrum: Wat is gezond?

Jarigen oktober

Gefeliciteerd!!!
Onze jarigen in oktober: Jip, Jayden
v.N ., Esmee, Eelco, Marlies, Loïs,
Fenna, Marick, Milan, Jayshon, Keano
& Manuel.
Boterbloemweg 21B
Alphen a/d Rijn

Complimenten geven
Hoe doe je dat en doen we het wel genoeg? Kijk
voor tips: Info CJG over complimenten

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

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
Voortgangsgesprek 1
Sinterklaasviering
Kerstviering
Voortgangsgesprek 2
Paasviering
Koningsspelen
Voortgangsgesprek 3
Slotavond

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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Voorstellen Schoolraad Prisma SO en VSO
Graag zouden wij ons willen voorstellen.
Wij zijn Annelies de Lange, Malika Ifrandi, Gretha Stoppelenburg, Astrid van Krimpen, Chantal van
Vliet en Liesbeth Bennink. En gezamenlijk vormen wij de schoolraad van Prisma S.O en V.S.O.
Wij zijn lid van de schoolraad uit betrokkenheid bij de school waar onze kinderen zoveel jaren dag in
dag uit heen gaan. Daarbij vinden we het van groot belang dat de ouders mee kunnen denken met en
zelf kunnen bijdragen bij allerlei activiteiten.
Via deze weg willen we jullie graag laten weten wat wij doen.
Als schoolraad komen we ongeveer 6 maal per jaar bijeen. Annelies is onze penningmeester. Malika
is binnen de schoolraad het aanspreekpunt voor het V.S.O, en Liesbeth is dat voor het S.O.
Tijdens de vergaderingen wordt besproken hoeveel geld er in kas is (ouderbijdrage en schoolbijdrage
samen) en waar het geld aan wordt uitgegeven.
Ook worden we tijdens de vergadering geïnformeerd over belangrijke zaken die spelen op school.
Zo nodig wordt ons hierbij ook om advies gevraagd.
Van elke vergadering worden notulen gemaakt. En aan het eind van het jaar wordt er een jaarverslag
gemaakt.
Het geld van de ouderbijdrage wordt besteed aan uitgaven die gedaan worden voor de leerlingen
tijdens de Sintviering, Kerstviering, Pasen en het slotfeest. Denk hierbij aan presentjes, lunch en
allerlei benodigdheden. Tevens zorgen we voor een kleine attentie bij o.a langdurige ziekte of een
jubileum van een van de leerkrachten. U begrijpt dat de ouderbijdrage zeer belangrijk is, zonder deze
bijdrage kunnen sommige activiteiten geen doorgang vinden.
Als schoolraad inventariseren en coördineren we ook welke ouders er eventueel hulp kunnen bieden
bij de verschillende festiviteiten. Daarbij treden wij als contactpersoon op tussen de schoolraad en de
verschillende feestcommissies. En natuurlijk helpen wij zelf ook waar nodig en waar mogelijk.
Bent u ook graag betrokken bij de school van uw kind/kinderen en de activiteiten die het onderwijs
een stuk leuker en beter maken? Geef u dan op voor de schoolraad, nieuwe gezichten en ideeën zijn
altijd welkom! Mocht u vragen aan ons hebben kunt u ons bereiken op het volgende e-mail adres:
ouderraadprisma@gmail.com
Tot ziens!
Annelies, Malika, Gretha, Astrid, Chantal en Liesbeth
Boterbloemweg 21B
Alphen a/d Rijn
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prismaso@scopescholen.nl

