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         Woensdag 9 september 2020 

 

In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over de jaarplanning, omgaan met 

verkoudheidsklachten en wat dit betekent voor het onderwijs en de privacy van uw zoon/dochter.  

 

Jaarplanning 

In de bijlage bij de nieuwsbrief vindt u ook de jaarkalender van dit jaar. Na instemming van de MR 

is vastgesteld dat de dagen met een continurooster eindigen om 14.00 uur.  

De data van dagen met een continurooster zijn: 

Vrijdag 4 december (Sinterklaas) 

Vrijdag 23 april (Koningsspelen) 

 

Verkoudheidsklachten 

De regelgeving vanwege corona schrijft voor dat leerlingen met verkoudheidsklachten (m.u.v. 

kinderen tot 6 jaar) niet naar school mogen. Als ouder en als school is het moeilijk te bepalen waar 

de grens ligt. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de beslisboom die u als leidraad kunt 

gebruiken wanneer u twijfelt over het naar school gaan. Deze is ook online te vinden via 

onderstaande link: 

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kinderen-ajn-boink/ 

 

Wanneer uw zoon/dochter thuis moet blijven is het mogelijk om spullen op te halen. Hierover is 

afgelopen dinsdag een bericht uitgegaan in het ouderportaal. Het ophaalmoment voor de woensdag 

is vanaf volgende week tussen 13.30 en 14.00 uur.  

 

Voor de opdrachten die digitaal gemaakt moeten worden, wordt gebruik gemaakt van basispoort. 

Alle programma’s zijn te vinden via thuis.basispoort.nl 

 

Privacy (AVG) 

Afgelopen jaar zijn er meerdere oproepen geweest om de toestemmingsformulieren i.v.m. de 

privacy in te vullen. Dit formulier hoeft u niet jaarlijks in te vullen, maar u mag de gemaakte 

keuzes wel heroverwegen. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij bepalen wat we mogen 

doen met gemaakt beeldmateriaal in de klas. Dit is vooral van belang om foto’s te kunnen plaatsen 

in het ouderportaal.  

 

In het ouderportaal kunt u bij de instellingen kiezen voor mijn privacy, hier staan een aantal 

vragen en vindt u het toestemmingsformulier. Beide moeten ingevuld zijn om foto’s van uw 

zoon/dochter te plaatsen in het ouderportaal.  

 

Heeft u deze nog niet eerder ingevuld dan zou het heel fijn zijn als dit alsnog gedaan wordt.  

 

Communicatie 

Afgelopen jaren hebben wij gewerkt met de communicatiekanalen van Basisonline en Parnassys en 

hebben wij ook gecommuniceerd via de mail. Het is dit jaar het doel om de informatiestromen te 

beperken, dit betekent dat informatie uit de klas en de school zoveel mogelijk wordt verstuurd via 

Basisonline. De cijfers en gespreksverslagen blijven zichtbaar in het ouderportaal van Parnassys.  
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TSO 

In de bijlage van de schoolgids staat vermeld dat leerlingen bij de TSO iets te drinken krijgen. Dit 

klopt niet, kinderen moeten voor de overblijf eigen drinken meenemen. 

 

Alphense sterren 

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over Alphense sterren. Nu verenigingen weer zijn 

begonnen zullen we ook de muzieklessen na schooltijd hervatten. De richtlijnen zoals op school 

worden gehanteerd gelden ook voor de muzieklessen. Voor verdere informatie kunt u terecht bij 

Remco Reij via info@alphensesterren.nl 

  

Fietsen of lopen 

Van 14 t/m 18 september vindt de school op seef schoolbrengweek plaats. In deze week worden 

ouders en kinderen opgeroepen om op de fiets of lopend naar school te komen. Veel leerlingen van 

onze school komen al op deze manier naar school en dat willen we ook graag stimuleren. In de 

bijlage vindt u een brief namens de (kinder)wethouder van verkeer en vervoer van de gemeente 

Alphen aan den Rijn. Wij hopen dat u deze week dan ook extra overweegt om de auto te laten 

staan en lopend of fietsend naar school te komen.  

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 23 september.  

 

Belangrijke data:   

Dinsdag  15 september    MR-vergadering  

Woensdag 16 september   jaarmarkt, kinderen zijn vrij   

Woensdag 30 september  start kinderboekenweek 

Donderdag 8 oktober  studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
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Hoi leerlingen! 

 

Wij krijgen zojuist het bericht dat we ondanks alle corona-toestanden met Alphense Sterren weer 

mogen gaan beginnen met ons naschools programma! Jippie!!! We danken de schoolleiding voor 

de support en het vertrouwen om met inachtneming van de regels toch weer een muzikaal jaar 

tegemoet te gaan. 

 

Gitaarles 

Net als andere jaren is voor leerlingen van 6 t/m 12 jaar in groepsles de mogelijkheid om gitaar te 

leren spelen. In 3 blokken van 10 weken maak je op een leuke manier kennis met je instrument en 

ga je samen met schoolgenootjes heel veel plezier maken en leren. 

 

Tijd: maandagmiddag 15.30u in de aula 

Prijs: €15,- per les. Bij groepen van 6 leerlingen of meer €12,50 per les 

Proefles: 21 september om 15.30u 

docent: Remco Reij 

 

Keyboardles 

Op dezelfde manier als de gitaarles starten we ook weer met keyboardlessen. 

 

Tijd: maandagmiddag 16.00u in de aula 

Prijs: €15,- per les. Bij groepen van 6 leerlingen of meer €12,50 per les 

Proefles:  21 september om 16.00u 

docent: Remco Reij 

 

De proeflessen zijn gratis toegankelijk maar inschrijving is verplicht ivm corona! mail 

naar info@alphensesterren.nl voor aanmelding van de proefles. 

 

Kijk eens op de vernieuwde website hoe je makkelijk een geschikt instrument kunt huren of 

kopen voor je cursus. 

 

Zangles 

Myrthe Zonneveld gaat over een paar weken beginnen met het Kerk & Zanen Pop/Musical koor. 

Een nieuw initiatief en samenwerkingsproject met alle basisscholen uit de wijk. 

Ze gaat op sprankelende wijze zangles combineren met het vertolken van populaire liedjes, en 

daarbij ook werken aan een leuke presentatie. Details volgen nog. Start rond 3e week van 

september. Kijk op www.alphensesterren.nl voor meer info. 

 

Dansles met D-Beatz 

We gaan er binnenkort weer voor! De dampende beats van Samantha laten we over het schoolplein 

of de aula dreunen en zij gaat je er de vetste moves bij leren. Afro, Hip Hop, Breakdance en nog 

veel meer. Zij is één brok energie en daagt jullie uit om te laten zien wat je in huis hebt! Meld je 

d.m.v. een e-mail aan voor de proefles. 

 

Tijd: dinsdagmiddag 15.30 - 16.30u 

Prijs: €7,50 per les 

Proefles: 22 september 15.30u. 
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docent: Samantha Bon 

 

Musicalles 

Vanaf 12 september gaat de musicalgroep weer van start. Elke zaterdag in Wijkcentrum Swaenswijk 

voor iedereen van 4 t/m 12 jaar en 11 t/m 19 jaar. Kom eens gratis kijken en meedoen op zaterdag, 

de leukste combi van zingen, dansen en acteren.  

 

We hebben er superveel zin in en hopen weer veel kinderen te zien bij onze lessen. Heb je nog een 

leuk idee voor een cursus of workshop? Laat het ons of de schoolleiding weten. Wil je meer 

informatie? Neem dan gerust contact met ons op of neem een flyer mee bij de ingang van de 

school. 

 

Hopelijk tot gauw en iedereen heel veel succes dit schooljaar. 

 

Hartelijke groet,  

 

Team Alphense Sterren 
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