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Nieuwsbrief 11, 13 mei 2022 
 

St. Michaëlschool 
Vincent van Goghstraat 18 

2391VB   Hazerswoude-Dorp 

0172-589869 

www.st-michaelschool.nl   

 
Beste ouders, verzorgers, 

Na een zonnige vakantie mochten wij afgelopen maandag weer 

starten in de groepen. Nog acht weken en dan is het alweer 

zomervakantie. Wat gaat de tijd toch snel! In die acht weken 

staat er veel op de planning.  

Volgende week starten wij bijvoorbeeld met De Kunstweken. Een 

leuk project waar je in deze nieuwsbrief meer over kunt lezen. 

Vanaf 23 mei wordt in de klassen gestart met de afname van de 

CITO-toetsen. Het is per klas verschillend op welke dagen deze 

toetsen worden afgenomen. Wil je er voor zorgen dat je kind 

voldoende slaapt, eet en drinkt tijdens deze periode? Alvast 

bedankt! 

Voor nu wens ik u veel leesplezier toe. 

Hartelijke groet, 

De redactie 
 

Kunstweken 

Volgende week gaat onze school meedoen met een bijzonder 

project Beeldende vorming: De Kunstweken. 

Doel is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken 

van een écht kunstwerk. Dat doen we door hen kennis te laten 

maken met wereldbefaamde artiesten en hun werk. Tijdens De 

Kunstweken is ieder kind een echte kunstenaar.  

Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen alle deelnemers 

gratis een gedrukte kaart van hun eigen werk. Helemaal uniek 

is dat ze ook een persoonlijk Museum op internet krijgen 

waarvoor ze zelf (met enige hulp van u) familie en vrienden 

mogen uitnodigen. Uiteraard ontbreekt een Museumshop niet; 

hier kunnen leuke aandenkens worden besteld met de 

tekening van uw kunstenaar. Net als Van Gogh je eigen 

schilderij op een mok of placemat; hoe bijzonder is dat!?  

Per klas speelt steeds één kunstenaar de hoofdrol tijdens De 

Kunstweken. Nadat de kinderen met “hun” kunstenaar hebben 

kennisgemaakt gaan ze in de tekenles lekker zelf aan de slag 

aan de hand van een uitdagende opdracht. Via de 

onderstaande link kan je zien wat het project precies inhoudt:  
   https://youtu.be/Koa9VoBNFsQ  

 

Geplande 

evenementen 

26-5-2022 

Hemelvaartsdag (vrij) 

27-5-2022 

Vrijdag na Hemelvaart (vrij) 

6-6-2022 

  Tweede Pinksterdag (vrij) 

 
 

Vervanging 

Juf Melissa had een bruiloft op 

dinsdag 12 april. Zij werd 

vervangen door juf Nathalie vanuit 

het RTC. Juf Heleen was een week 

ziek in april. Zij werd op donderdag 

14 april vervangen door juf Melissa, 

die een extra dag kwam werken. Er 

was op haar andere werkdagen 

geen vervanging voor de andere 

taken van juf Heleen. Juf Marije 

was in april meerdere dagen 

afwezig vanwege familie-

omstandigheden. Helaas was er 

niet op alle dagen vervanging 

mogelijk: 

- Op maandag 11 april heeft onze 

IB-er juf Marianne les gegeven in 

de Kikkertuin, in plaats van haar 

andere werkzaamheden 

- Op dinsdag 12 april was er geen 

les voor de Kikkertuin 

- Op woensdag 13 april kwam juf 

Lizette vanuit het RTC invallen in de 

Kikkertuin 

- Op donderdag 14 april vervielen 

de ondersteuningstaken van juf 

Marije 

- Op dinsdag 19 april kwam juf 

Nathalie vanuit het RTC invallen 

- Op woensdag 20 april werd juf 

Marije vervangen door juf 

Veronique vanuit het RTC. 

   

 

 

http://www.st-michaelschool.nl/
https://youtu.be/Koa9VoBNFsQ
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Logopediste 30 mei 

Onze nieuwe logopediste, Claudia de Jong, zal maandag 30 

mei om 9.00 uur op school komen voor de screening van de vijf 

jarigen. Graag ontvangen wij de ouderbrieven vóór deze 

datum retour, zonder ouderbrief kan jouw kind helaas niet 

gescreend worden.  

Basisschoolkampioenschappen tafeltennis 18 juni 

Binnen Avanti is er overleg geweest en er is besloten om de basisschoolkampioenschappen op 

zaterdag 18 juni plaats te laten vinden. De 5 basisscholen van Hazerswoude-Dorp en 

Hazerswoude-Rijndijk gaan strijden om de grote wisselbeker! De Kampioenschappen zijn 

bedoeld voor leerlingen van de groepen 3, 4, 5 (aanvang 10.00 uur) en 6, 7, 8 (aanvang 13.30). 

Deelnemers hoeven geen spelmateriaal aan te schaffen. Er is bij Avanti ruimschoots 

tafeltennismateriaal aanwezig. Uiteraard gaat niemand zonder een prijsje naar huis! 

Er zullen geen trainingen vooraf zijn. Kinderen kunnen zich opgeven door te mailen naar 

werving@ttvavanti.nl onder vermelding van: naam deelnemer, naam school, groep deelnemer 

en email adres. Deze mail is ook al verzonden aan de deelnemers die zich hadden 

ingeschreven in december en dit bericht zal ook in de krant staan.  

Vastenactie 

De kinderen hebben goed gespaard voor de Vastenactie. De school heeft 61 spaardoosjes 

ingeleverd met het prachtige resultaat van: € 329,72. Allemaal heel hartelijk bedankt!  

Oproep overblijfouders 

Onze overblijf is op zoek naar nieuwe overblijfouders. Zowel vaste krachten als invallers zijn 

dringend nodig. Kom jij de overblijf versterken en/of heb je vragen? Mail dan naar 

overblijf.stmichael@gmail.com, of spreek een overblijfouder aan.  

Kinderburgemeester gezocht! 

Zit jouw kind in groep 7 en heeft hij of zij een mening? Vindt hij of zij het leuk om voor de 

belangen van kinderen op te komen? Om voor groepen te staan? Om in gesprek te gaan over 

onderwerpen die kinderen belangrijk vinden? Dan is jouw kind misschien wel de nieuwe 

kinderburgemeester. De gemeente zoekt een kind uit groep 7 dat het leuk vindt om het 

schooljaar 2022-2023 de kinderburgemeester van Alphen aan den Rijn te zijn. Aanmelden kan 

van 23 mei tot en met 12 juni 2022 met een foto en filmpje. Kijk op 

www.dekinderburgemeester.nl voor meer informatie. In groep 7 zal binnenkort meer worden 

verteld over de inhoud van het kinderburgemeesterschap en over de aanmeldingsprocedure.  

mailto:overblijf.stmichael@gmail.com
http://www.dekinderburgemeester.nl/
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Verslag van het schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8  

Geschreven door Lars Noordam en Evy van der Meer uit groep 7  

  

 

 

 

 

 

  

 

De jongens deden mee aan schoolvoetbal. Ze hadden de halve finale gehaald en zijn toen 

uitgeschakeld door de Springplank. De jongens hadden in het begin niet echt de goede 

positie, later wel. Wedstrijd score van de jongens:           

1. 0-0  

2. 2-0  

3. 2-0  

4. 0-2  

Halve finale: 0-4 tegen de Springplank  
  

De meiden deden ook mee aan schoolvoetbaltoernooi. Ze kwamen in de halve finale, 

moesten toen tegen de Johannes Post school en werden uitgeschakeld. De meiden hebben 

wel heel erg hun best gedaan en ze vonden het erg leuk. Wedstrijd score van de meiden:  

1. 2-0  

2. 3-0  

4. 5-0  

5. 0-0  

Halve finale: 0-1 tegen de Johannes Post school      

 

  

Peiling Ministerie van onderwijs i.v.m. Corona-maatregelen 

Het Ministerie van Onderwijs wil voorkomen dat we nogmaals in een situatie van steeds 

veranderende maatregelen door corona terechtkomen met de scholen. Er wordt gewerkt aan 

plannen en scenario’s voor een lange termijn aanpak en daarin wil het Ministerie de ervaringen 

in de afgelopen twee jaar meenemen. Daarom is er een peiling uitgezet onder leerkrachten, 

leerlingen, bestuurders en ouders. Wil jij als ouder meewerken aan deze lange termijn aanpak 

voor de basisscholen? Dan kun je de peiling invullen. Met jouw antwoorden krijgt het Ministerie 

meer zicht om deze plannen goed vorm te geven. Je vindt de peiling hier. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsurvey.survalyzer.eu%2Focwcovid19peiling&data=05%7C01%7Cadministratie.michael%40degroeiling.nl%7Cdf9af22367084aa7a7aa08da31b8ac1a%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637876966482616541%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=quH13GHTbFhxjljbNYBpuNOioSiHhX6MfWN%2FRvAO3hc%3D&reserved=0
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Privacy op De Groeiling  

De Groeiling werkt sinds enkele jaren planmatig aan de informatiebeveiliging en 

privacybescherming van persoonsgegevens van leerlingen, ouders, verzorgers en 

medewerkers. Zo is er gewerkt aan de realisatie van o.a. de volgende zaken in de afgelopen 

jaren:  

ParnasSys 

Informatie over jouw kind wordt opgeslagen in ParnasSys. ParnasSys bevat gegevens over 

personalia, schoolloopbaan, leerresultaten, gespreksnotities, etc. Op dit systeem hebben we 

een beveiligingsanalyse en privacytoets laten uitvoeren en de hieruit voortvloeiende 

maatregelen getroffen.  

 

Google Workspace 

Veel van onze kinderen werken met een Chromebook. Om in te kunnen loggen op het 

Chromebook is een mailaccount nodig. Jouw kind gebruikt daarvoor een google mailaccount 

bestaande uit een vijf-cijferig nummer en dan 

@degroeiling.net. Voor Google is daardoor nooit te 

achterhalen welke persoon achter dit mailaccount 

zit. In de bovenbouw werken de kinderen vaak met 

Google Classroom. Dit is een applicatie waar kinderen 

en leerkracht documenten kan opslaan, delen en 

bewerken. Dus ook hier is de informatie niet door 

Google te linken aan een persoon. Op dit systeem is 

ook een beveiligingsanalyse en privacytoets 

uitgevoerd. We hebben de hieruit voortvloeiende 

maatregelen inmiddels genomen.   

 

M365  

Onze medewerkers werken met Microsoft 365. Middels diverse vergadermomenten worden 

onze medewerkers bewust gemaakt van het veilig omgaan met persoonsgevoelige 

gegevens.  

 

Beeldmateriaal  

Foto's en video's worden gemaakt bij vele activiteiten of ten behoeve van 

deskundigheidsbevordering van medewerkers en studenten. De school is verplicht 

toestemming te vragen aan ouders/verzorgers voor het maken en/of publiceren van 

beeldmateriaal.   

Bij inschrijving van een nieuwe leerling ontvangen de ouders/verzorgers dit 

toestemmingsformulier. Jaarlijks worden ouders/verzorgers middels de oudercommunicatieapp 

(Parro, Kwieb, Social Schools of andere app) of via de nieuwsbrief geattendeerd op de 

mogelijkheid deze toestemming aan te passen.  

Uiteraard wordt ook van de ouder(s) gevraagd 

rekening te houden met de privacy van anderen bij 

het maken van en plaatsen van beeldmateriaal op 

bijvoorbeeld social media.  

De Groeiling hanteert daarvoor een reglement internet 

en sociale media. Bij interesse is dit reglement bij ons 

op te vragen.  

  

Kopij 

De volgende Nieuwsbrief komt uit 

op 3 juni. 

Kopij kunt u uiterlijk 1 juni sturen naar 

directie.stmichael@degroeiling.nl  

mailto:directie.stmichael@degroeiling.nl


   

  Pagina 5 van 7 

   
 

 

  

  

“Kan iedereen even stil zijn? Ik lig hier te chillen”  
  
  
Herkenbaar? Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Alphen aan den Rijn organiseert in Boskoop de cursus 
‘Puber in Huis’ voor ouders van kinderen van 11 tot en met 16 jaar.  

 

 
 
De puberteit is een periode van grote veranderingen, voor pubers en hun ouders. Het lichaam van de puber verandert 
en ook het brein en gevoelsleven maken grote sprongen. Pubers ontwikkelen zich naar zelfstandigheid, krijgen een 
eigen mening en nemen niet meer alles van hun ouders aan. Veel ouders ervaren de puberteit als een lastige maar 
vooral ook risicovolle periode, waarin het opvoedspoor soms tijdelijk zoek is. Als ouder pendel je vaak heen en weer 
tussen begeleiden en loslaten, met vallen en opstaan. Waar doe je goed aan?   
Tijdens de cursus leer je hoe je je kind kunt steunen en hoe je met je puber in gesprek blijft. Er wordt aandacht 
besteed aan het stellen van regels en grenzen. Maar ook de positieve kanten komen aan bod. Want een puber 
hebben is uitdagend maar vooral leuk!  
  

Is jouw kind een puber, dan is deze cursus iets voor jou!  

De cursus Puber in huis bestaat uit 4 bijeenkomsten en vindt plaats op:   
Datum:  Woensdag 01, 08, 22 en 29 juni 2022  
Tijd:  19.30 – 21.30 uur   
Locatie: De Plataan, Snijdelwijklaan 2 in Boskoop  
Kosten: Gratis  
  
Geïnteresseerd? Aanmelden en meer informatie via www.cjgcursus.nl of klik op deze link  

  
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen  
Website:            www.cjgcursus.nl  
E-mail:  info@cjgcursus.nl  
Telefoon: 088 254 23 84 

  

 

  

  

http://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjgalphenaandenrijn.nl/cursussen/start-cjg-cursus-puber-in-huis---boskoop/-1/2583/568277
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.facebook.com/cjgcursus/
https://attachments.office.net/owa/administratie.michael%40degroeiling.nl/service.svc/s/GetAttachmentThumbnail?id=AAMkADFmZDE1MDUzLWU0ZTUtNDIwNS05YWJmLTc0MmFhNmYzNzczMQBGAAAAAADETtRnHJemQYmfAActqfvaBwCFVjavqaCDRrYKnLVPfZREAAAAAAEMAACFVjavqaCDRrYKnLVPfZREAAFCOmDDAAABEgAQAIaZk3ygb2tFkLdOvoQXVEA%3D&thumbnailType=2&token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkZBRDY1NDI2MkM2QUYyOTYxQUExRThDQUI3OEZGMUIyNzBFNzA3RTkiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJ4NXQiOiItdFpVSml4cThwWWFvZWpLdDRfeHNuRG5CLWsifQ.eyJvcmlnaW4iOiJodHRwczovL291dGxvb2sub2ZmaWNlLmNvbSIsInVjIjoiMTRjYzQ2YjQzMTllNDliZTk2ZjU4MDk0Zjg0ZTY0MjEiLCJzaWduaW5fc3RhdGUiOiJbXCJkdmNfbW5nZFwiLFwiZHZjX2NtcFwiLFwia21zaVwiXSIsInZlciI6IkV4Y2hhbmdlLkNhbGxiYWNrLlYxIiwiYXBwY3R4c2VuZGVyIjoiT3dhRG93bmxvYWRAODlmYzBlYzctOGY4Ny00N2M0LTg4NjktYzMyMTkwN2YzNThhIiwiaXNzcmluZyI6IldXIiwiYXBwY3R4Ijoie1wibXNleGNocHJvdFwiOlwib3dhXCIsXCJwdWlkXCI6XCIxMTUzODAxMTE4MzU5MzU5MzE3XCIsXCJzY29wZVwiOlwiT3dhRG93bmxvYWRcIixcIm9pZFwiOlwiYzgxOWFiYzEtZDU4Zi00YTgwLWE1MDctNDYyNWJhOTAzOGE3XCIsXCJwcmltYXJ5c2lkXCI6XCJTLTEtNS0yMS01NDQwNDUzOTktMTQxMjMxMzQ3MS0zNzc2MzUxNjE3LTI2NDU4NTM1XCJ9IiwibmJmIjoxNjUyMDg3MDQxLCJleHAiOjE2NTIwODc2NDEsImlzcyI6IjAwMDAwMDAyLTAwMDAtMGZmMS1jZTAwLTAwMDAwMDAwMDAwMEA4OWZjMGVjNy04Zjg3LTQ3YzQtODg2OS1jMzIxOTA3ZjM1OGEiLCJhdWQiOiIwMDAwMDAwMi0wMDAwLTBmZjEtY2UwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAvYXR0YWNobWVudHMub2ZmaWNlLm5ldEA4OWZjMGVjNy04Zjg3LTQ3YzQtODg2OS1jMzIxOTA3ZjM1OGEiLCJoYXBwIjoib3dhIn0.dQnOizb_551vyjcLejZT1-lIavEmNo07861MK1ReR65KaicxrpnJrxhi3-Q9qh550GSRbs0NQE3A2hDpDN9ZODGPgnqKB4sOkQSn1gFAecI-79DZSyCOw9BwVusCQqwkqdgHs457sglQi9y6saG0Q8VdNLU9te4F66XxJVxAwjpY4xi6rliJnxmOSQQ4Zbc4gF5y8RE4YVXX3rOiiuKLjk9MOuq0dAHZoOKi3CzvMoWbrWrexmAYSduoMvoDjRdt1158H75-BGug-azblO1KavG-M6aq8KrUPidsuw8unr8kK4c-bhNdQcVcRrmHeAkXN8U2PKuXxNEm_n4opf5BRA&X-OWA-CANARY=wJR6la0ekk6bHz937hw7NnDxqtyaMdoYYUfXVdirMFDa930va-7e7XR7mC8b7oz73pS4OU_ZYeI.&owa=outlook.office.com&scriptVer=20220408004.16&animation=true
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Cursus Speels en Positief Opvoeden   

  
  
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Alphen aan den Rijn organiseert een cursus Speels en positief 
opvoeden voor ouders van kinderen tussen de 3 en 12 jaar.  
  

 
 
Kinderen ontwikkelen zich beter als zij op een positieve, speelse manier worden opgevoed. Maar hoe reageer je 
positief op een kind dat boos of driftig is? Hoe ga je om met een kind dat stil, bang of verdrietig is? Deze en andere 
vragen worden besproken tijdens de cursus Speels en positief opvoeden.  
  

Tijdens de cursus worden thema’s als zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en veerkracht bij kinderen behandeld. Er 
wordt uitgelegd waarom kinderen soms niet reageren zoals je dat zou willen en hoe je met lastige situaties om kunt 
gaan. Je krijgt tips en handvatten zodat je kleine problemen kunt oplossen.  
  
De cursus Speels en positief opvoeden bestaat uit 4 bijeenkomsten.  
  
Data:   Maandag 16 en 30 mei, 13 en 27 juni 2022   
Tijd:   9.00 – 11.00 uur   
Locatie:    CJG Alphen aan den Rijn Stadhuis, Stadhuisplein 7 in Alphen aan den Rijn  
Kosten: Gratis   
  
Ga voor aanmelden of meer informatie naar: www.cjgcursus.nl of klik op deze link  

  
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen  
Website:            www.cjgcursus.nl  
E-mail:  info@cjgcursus.nl  
Telefoon: 088 254 23 84 

  

 

  
  
  
  

  

  
  

http://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjgalphenaandenrijn.nl/cursussen/cjg-cursus-speels-en-positief-opvoeden---alphen-aan-den-rijn/-1/3532/568277
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.facebook.com/cjgcursus/
https://attachments.office.net/owa/administratie.michael%40degroeiling.nl/service.svc/s/GetAttachmentThumbnail?id=AAMkADFmZDE1MDUzLWU0ZTUtNDIwNS05YWJmLTc0MmFhNmYzNzczMQBGAAAAAADETtRnHJemQYmfAActqfvaBwCFVjavqaCDRrYKnLVPfZREAAAAAAEMAACFVjavqaCDRrYKnLVPfZREAAFCOmDDAAABEgAQAIaZk3ygb2tFkLdOvoQXVEA%3D&thumbnailType=2&token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkZBRDY1NDI2MkM2QUYyOTYxQUExRThDQUI3OEZGMUIyNzBFNzA3RTkiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJ4NXQiOiItdFpVSml4cThwWWFvZWpLdDRfeHNuRG5CLWsifQ.eyJvcmlnaW4iOiJodHRwczovL291dGxvb2sub2ZmaWNlLmNvbSIsInVjIjoiMTRjYzQ2YjQzMTllNDliZTk2ZjU4MDk0Zjg0ZTY0MjEiLCJzaWduaW5fc3RhdGUiOiJbXCJkdmNfbW5nZFwiLFwiZHZjX2NtcFwiLFwia21zaVwiXSIsInZlciI6IkV4Y2hhbmdlLkNhbGxiYWNrLlYxIiwiYXBwY3R4c2VuZGVyIjoiT3dhRG93bmxvYWRAODlmYzBlYzctOGY4Ny00N2M0LTg4NjktYzMyMTkwN2YzNThhIiwiaXNzcmluZyI6IldXIiwiYXBwY3R4Ijoie1wibXNleGNocHJvdFwiOlwib3dhXCIsXCJwdWlkXCI6XCIxMTUzODAxMTE4MzU5MzU5MzE3XCIsXCJzY29wZVwiOlwiT3dhRG93bmxvYWRcIixcIm9pZFwiOlwiYzgxOWFiYzEtZDU4Zi00YTgwLWE1MDctNDYyNWJhOTAzOGE3XCIsXCJwcmltYXJ5c2lkXCI6XCJTLTEtNS0yMS01NDQwNDUzOTktMTQxMjMxMzQ3MS0zNzc2MzUxNjE3LTI2NDU4NTM1XCJ9IiwibmJmIjoxNjUyMDg3MDQxLCJleHAiOjE2NTIwODc2NDEsImlzcyI6IjAwMDAwMDAyLTAwMDAtMGZmMS1jZTAwLTAwMDAwMDAwMDAwMEA4OWZjMGVjNy04Zjg3LTQ3YzQtODg2OS1jMzIxOTA3ZjM1OGEiLCJhdWQiOiIwMDAwMDAwMi0wMDAwLTBmZjEtY2UwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAvYXR0YWNobWVudHMub2ZmaWNlLm5ldEA4OWZjMGVjNy04Zjg3LTQ3YzQtODg2OS1jMzIxOTA3ZjM1OGEiLCJoYXBwIjoib3dhIn0.dQnOizb_551vyjcLejZT1-lIavEmNo07861MK1ReR65KaicxrpnJrxhi3-Q9qh550GSRbs0NQE3A2hDpDN9ZODGPgnqKB4sOkQSn1gFAecI-79DZSyCOw9BwVusCQqwkqdgHs457sglQi9y6saG0Q8VdNLU9te4F66XxJVxAwjpY4xi6rliJnxmOSQQ4Zbc4gF5y8RE4YVXX3rOiiuKLjk9MOuq0dAHZoOKi3CzvMoWbrWrexmAYSduoMvoDjRdt1158H75-BGug-azblO1KavG-M6aq8KrUPidsuw8unr8kK4c-bhNdQcVcRrmHeAkXN8U2PKuXxNEm_n4opf5BRA&X-OWA-CANARY=wJR6la0ekk6bHz937hw7NnDxqtyaMdoYYUfXVdirMFDa930va-7e7XR7mC8b7oz73pS4OU_ZYeI.&owa=outlook.office.com&scriptVer=20220408004.16&animation=true
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