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         Woensdag 14 april 2021 

 

In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over de nationale buitenlesdag, Koningsspelen, 

Coronamaatregelen, verkeer aan het Ganzenveld en vastgestelde vakantie voor het nieuwe 

schooljaar.  

 

Nationale buitenlesdag  

Gisteren, dinsdag 13 april, was de nationale buitenlesdag. Verschillende groepen hebben op deze 

dag de les naar buiten verplaatst en een beweegactiviteit met het lesdoel gedaan.  

Groep 5 is bijvoorbeeld naar de Eendenkooi gegaan en heeft d.m.v. een renspel de provincies van 

Nederland met de bijbehorende hoofdsteden geleerd en groep 4 heeft op het schoolplein een 

loopdictee gedaan. Het was in deze groepen in ieder geval een mooie afwisseling met lessen in het 

lokaal.   

 

Coronamaatregelen – einde schooldag 

Aan het einde van de schooldag worden de leerlingen van de begane grond en 1e verdieping door 

de leerkracht naar buiten gebracht. Dit brengt veel beweging met zich mee. Wij willen op deze 

momenten alle ouders, opa’s en oma’s of andere personen die kinderen op komen halen vragen 

buiten de hekken te wachten.  

 

Verkeer rondom de school – Ganzenveld 

Vanwege de coronamaatregelen proberen wij de leerlingen aan het einde van de schooldag 

gespreid naar huis te laten gaan. Hierbij gebruiken wij voor de kleuters het draaihek. Alle ouders 

proberen op deze plek zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Om de situatie daar zo veilig 

mogelijk te maken willen wij ouders oproepen zo min mogelijk met de auto te komen. Mocht u 

alsnog met de auto komen dan is het verzoek deze niet te parkeren aan het Ganzenveld, in- en 

uitrijdend verkeer maakt het gevaarlijk.  

 

Vastgestelde vakantiedagen 2021-2022 

Voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 zijn de vakanties inmiddels vastgesteld. Hieronder een 

overzicht van de vastgestelde vakanties en vrije dagen. Studiedagen en de overige planning volgen 

voor het einde van dit schooljaar via de ouderkalender.  

 

Vakanties en vrije dagen 

Alphense Jaarmarkt    Woensdag 15 september 2021 

Herfstvakantie    Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober 2021 

Kerstvakantie    Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie    Vrijdag 25 februari t/m vrijdag 4 maart 2022 

Goede vrijdag    Vrijdag 15 april 2022 

Pasen      Maandag 18 april 2022 

Mei-vakantie    Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaart     Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 

Pinksteren     Maandag 6 juni 2022 

Start zomervakantie   Maandag 11 juli 2022 

 

De vrijdagmiddag voor de Kerstvakantie (vrijdag 24 december) en voor de zomervakantie (vrijdag 

8 juli) zijn de kinderen vrij. School duurt deze dagen tot 12.00 uur.  
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Koningsspelen vrijdag 23 april  

Bijna gaan de koningspelen beginnen! 
Ondanks alle maatregelen hebben we ons best gedaan om er toch een leuke en gezellige dag van te 
gaan maken. Nu is de vraag om allemaal op 23-04-2021 zoveel mogelijk in je Oranje feestkleding naar 
school te komen. 
Deze dag is een continurooster, dus het koninklijke lunchtrommeltje moet meegenomen worden. De 
kinderen zijn dan om 14.00 uur uit.  
De pauzehap zal worden verzorgd door de AC. 
 
We zullen de school een beetje versieren en gezellig aankleden. 
Zoals het liedje van kinderen voor kinderen al zegt, we staan ''zij aan zij" 
Deze zullen we als opening van de koningspelen ook allemaal om 8:45 uur in het eigen lokaal gaan 
dansen. 
En hopelijk volgend jaar weer een uitgebreide koningspelen zonder corona. 
 

Webinar CJG temperamentvolle kinderen 

Op donderdag 22 april a.s. organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin het 

webinar Temperamentvolle kinderen. Dit gratis webinar wordt gegeven door Tischa Neve, een 

bekend kinderpsycholoog en opvoedkundige en is bedoeld voor alle ouders van kinderen van 2 – 12 

jaar in de regio Hollands Midden. Tijdens dit webinar legt ze uit hoe het in het hoofd en lijf van 

temperamentvolle kinderen werkt en krijgen ouders handvatten en tips. De uitnodiging voor het 

webinar is als bijlage toegevoegd.  

 

Coach4you zoekt extra coaches 

Wie wordt onze nieuwe coach? 
Voor volgend schooljaar zoekt Coach4you Alphen aan den Rijn vrijwilligers die het leuk vinden 

kinderen van rond de 12 jaar te begeleiden in de overgang van de basisschool naar de middelbare 

school. 

Voor sommige kinderen is de overstap van de basisschool naar de middelbare school wel een héél 

zware opgave. Voor deze kinderen bestaat er “een steuntje in de rug” in de vorm van een 

persoonlijke coach. 

Deze coach komt 1 x per week bij de leerling thuis en helpt hem/haar te wennen aan de nieuwe 

school, het bijhouden van de agenda, het plannen van het huiswerk, het zelfstandig werken en het 

voorbereiden van allerlei zaken 

Wij vragen van onze coaches dat ze affiniteit hebben met de doelgroep, evenwichtig in het leven 

staan, over HBO-denkniveau beschikken en een schooljaar (‘21-‘22) beschikbaar zijn. Voor een 

opleiding wordt gezorgd. 

Interesse? Mail voor aanmelding of meer informatie naar coach4you@gildealphenaandenrijn.nl. Op 

de sites www.gildealphenaandenrijn.nl en www.coach4you.org is meer over het Coach4you project 

te lezen. 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 28 april.  

 

Belangrijke data:   

Vrijdag 23 april  Koningsspelen (continurooster, alle kinderen zijn om 

14.00 uur vrij) 

Dinsdag 27 april    Koningsdag (alle leerlingen zijn vrij) 

Maandag 3 t/m vrijdag 14 mei  Mei-vakantie 
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