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Woensdag 22 januari 2020                    

 

 

In deze nieuwsbrief vindt u een aankondiging voor de 15-minutengesprekken en in de inschrijving 

daarvoor, informatie over het op te starten zij-instroomtraject voor komend schooljaar en een 

bijlage van het IVN.  

 

Intekenen 15-minutengesprekken 

Dinsdag 11 en donderdag 13 februari vinden de 15-minutengesprekken plaats. In dit gesprek komt 

de voortgang van uw kind(eren) naar voren.  

U ontvangt via Basisonline een uitnodiging om in te schrijven. De inschrijving start op woensdag 29 

januari om 14.00 uur voor ouders met meerdere kinderen op school. 24 uur later zal deze 

opengesteld worden voor de overige ouders.  

 

Zij-instroom 

In schooljaar 2020 - 2021 willen Morgenwijzer weer starten met een eigen 'klas' met zij-instromers 

met de samenwerkende besturen aangesloten bij RTC Cella. 

Ben je in het bezit van een diploma op bachelor - niveau, heb je de ambitie om volgend schooljaar 

een eigen klas te draaien en een flink portie doorzettingsvermogen? 

Meld je dan aan voor de voorlichtingsbijeenkomst op woensdagavond 22 januari om 19.30 uur in 

Alphen aan den Rijn of neem contact op met Linda Vermeulen via lindavermeulen@morgenwijzer.nl 

 

IVN-jeugdgroep 

IVN is een landelijke organisatie die de verbinding zoekt tussen mensen en natuur. Ook de afdeling 

in Alphen is daar mee bezig en richt zich veel op de relatie van kinderen met de natuur. In de 

bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een folder over de jeugdgroepen van IVN.  

 

Vindt uw kind het leuk om actief te zijn in de natuur dan is het aanbod van het IVN wellicht een 

leuke invulling voor in het weekend.  

 

 

Belangrijke data:  

Dinsdag 28 januari   MR vergadering (20.00 uur) 

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari De school is gesloten  

Dinsdag 4 februari    Studiedag 

Woensdag 5 februari   Leerlingen krijgen rapport 

Dinsdag 11 februari   Rapportgesprekken 

Donderdag 13 februari   Rapportgesprekken 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 5 februari 2020 
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