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         Woensdag 26 mei 2021 

 

In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over een lesmoment met het thema klimaat in groep 7, 

een crowdfunding en een aantal bijlagen bij de nieuwsbrief.  

 

Lesmoment Nationale Boomfeestdag 

In maart 2020 was Alphen aan den Rijn gastgemeente voor de Nationale Boomfeestdag. De 

groepen 6 zouden met een bezoek aan theater Castellum en het prinses Irenebos deelnemen aan 

deze dag. Helaas kon de dag door de lockdown niet doorgaan en is de nieuwe datum ook dit jaar 

komen te vervallen.  

Op vrijdag 30 april hebben de groepen 7 alsnog een klein stukje kunnen meepakken van deze dag.  

 

Stichting Nationale Boomfeestdag en de gemeente Alphen aan den 

Rijn hebben met onze leerlingen een digitale meeting gehouden om 

samen te brainstormen over hun groene toekomst. Deze meeting was 

georganiseerd vanwege het opnieuw uitstellen van de boomfeestdag. 

De digitale meeting bestond uit een introductie, uitleg van de 

klimaatproblematiek en de opdracht. De opdracht voor de kinderen 

was om aan de hand van 5 klimaattafels (landbouw & landgebruik, 

gebouwde omgeving, industrie, elektriciteit en mobiliteit) ideeën voor 

de oplossing van de klimaatproblematiek te bedenken. Tijdens deze 

presentatie hebben de kinderen uitleg gekregen over de 

problematiek: wat doet bijvoorbeeld CO2 en wat doen de bomen voor 

het klimaat?  

 

De kinderen mochten in de totaal 1,5 uur durende sessie hun beste ideeën presenteren. Belangrijk 

was dat dit out-of-the-box was, omdat kinderen juist vrijuit denken. De organisatie van deze sessie 

heeft al deze ideeën verzameld en deze worden verwerkt in een KinderKlimaatdocument. Dit 

document dient als basis voor de KinderKlimaattop die tijdens de verplaatste boomfeestdag van 

woensdag 10 november 2021 in de gemeente Alphen aan den Rijn wordt gevierd. Uiteindelijk zullen 

de ideeën gebundeld worden en zal de KinderKlimaatdeal worden aangeboden aan de organisatie 

van de klimaatconferentie COP-26 die in november wordt gehouden in Glasgow.  

 

De kinderen hebben een leerzame sessie gehad en hebben veel interessante input geleverd aan dit 

document.  

 

Crowdfunding  

Op zondag 7 maart heeft een ouder van onze school een ongeluk met nare gevolgen gehad. Als 

school hebben wij geprobeerd de kinderen zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden. 

Vrienden van de familie hebben een stichting opgericht om het mogelijk te maken in het eigen huis 

te blijven wonen en als gezin daar samen te kunnen zijn. Via onderstaande link vind u meer 

informatie over dit initiatief en de mogelijk de crowdfunding te ondersteunen.  

https://toekomstplanariejan.nl/ 
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Jongere broertjes en zusjes 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de groepsformatie voor komend schooljaar. Het is fijn 

om een goed beeld te krijgen van de instroom. Jongere broertjes en zusjes kunnen worden 

aangemeld, nadat ze drie jaar zijn geworden. U kunt het aanmeldformulier vinden via deze link 

 

Bijlagen nieuwsbrief 

In de bijlagen van de nieuwsbrief vindt u twee nieuwe aankondigingen van webinars van het 

centrum voor jeugd en gezin. De eerste gaat over ontwikkeling van zelfvertrouwen en wordt 

georganiseerd op 1 juni. De tweede gaat over handvatten om kinderen te vertellen dat er sprake is 

van een scheiding, dit webinar is op 16 juni.  

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 9 juni.  

 

Belangrijke data:   

Vrijdag 25 juni   Vrije dag (alle leerlingen zijn vrij) 

Maandag 28 juni    Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 

Dinsdag 29 juni    MR vergadering 20.00 uur 
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