14 SEPTEMBER 2021

NIEUWSBRIEF
Groen van Prinstererschool

OVERZICHT:
Schoolreis naar de Efteling
Nog een paar weken en het is zover: onze schoolreis naar de
Efteling. We zijn druk met de voorbereidingen. Binnenkort
ontvangen alle begeleiders nadere informatie over het
dagprogramma. We hebben er zin in!

Toestemmingsformulier
Op 31 augustus heeft u het verzoek gekregen het jaarlijkse
toestemmingsformulier in te vullen om diverse gegevens te delen.
Nog niet iedereen heeft dit formulier ingevuld. Vanwege de AVG zijn
we verplicht dit u te vragen en moeten we echt een antwoord
hebben. Het wordt anders heel lastig bijvoorbeeld foto's met u te
delen. Vast dank voor het (alsnog) invullen!

Lekker: elke dag fruit..

- Schoolreisje naar de Efteling
- AVG-toestemmingsformulier
- Elke dag fruitdag.
- Nieuwe collega's
- Vanuit de
medezeggenschapsraad
- Ingekomen bericht
Agenda
- 14 september: juffendag groep 3
- 16 september: vergadering
schoolcommissie.
- 20 september: studiedag - alle
kinderen zijn vrij.
-22 september: Giga kangoeroedag
voor de groepen 1, 2 en 3
-29 september: uitje naar de
Efteling

De afgelopen jaren is het (gelukkig) steeds normaler geworden dat er
rond de ochtendpauze fruit wordt gegeten. In het begin was dat enkele
dagen van de week; inmiddels verwachten we dat de kinderen elke dag Welkom
fruit / een fruithapje meenemen.
Sarah
Elsa

Nieuwe collega's
We zijn dit jaar van start gegaan met een aantal nieuwe 'gezichten'.
Het is fijn dat we voor alle groepen weer een leerkracht hebben
kunnen vinden; dat valt in deze tijd niet mee! In de laatste nieuwsbrief
voor de zomervakantie is aangegeven dat deze nieuwe collega's zich
gaan voorstellen in deze nieuwsbrief zodat u hen vast een klein beetje
leert kennen.

groep 1-2 A
groep 1-2 A

Ik ben Annemieke Hoberg. Ik ben 37 jaar en woon met mijn man en twee kinderen in Utrecht. Ik heb een
zoontje van 6 en een dochtertje van 4. Ik hou van lezen, wielrennen, hardlopen en zit sinds dit jaar op
tennis. Ook ga ik graag op wintersport.
Nadat ik ruim 15 jaar geleden klaar was met de Pabo gevolgd door een jaar Remedial Teaching, ben ik
aan de slag gegaan op een basisschool in Schalkwijk. Ik heb daar met veel plezier gewerkt in de groepen
1 t/m 4 waarvan acht jaar bij de kleuters. Na al deze jaren was ik toe aan een nieuwe uitdaging en ben ik
terecht gekomen op de Groen van Prinstererschool. Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan in groep
1/2 C en ik kijk ernaar uit om jullie te leren kennen.

Graag stel ik mezelf aan jullie voor. Ik ben Anne
Hartman. Ik ben 32 jaar en woon samen met
mijn man en twee dochters van 4 en 1 in Zeist.
In mijn vrije tijd sport en lees ik graag. Ook
vinden we het als gezin heerlijk om samen te zijn
met familie en vrienden en (buiten) iets actiefs te
doen.Na mijn bachelor- en master pedagogische
wetenschappen heb ik als onderzoeker gewerkt.
Voor mijn onderzoek kwam ik op verschillende
scholen en sprak ik diverse leerkrachten. Dit
heeft voor mij de vonk doen overslaan voor het
onderwijs. In 2017 heb ik dan ook mijn Pabo
diploma behaald. Al sinds mijn opleiding sta ik
met plezier voor de klas.
Ik heb in diverse groepen lesgegeven, maar heb de meeste feeling met kinderen in de
onderbouw. De wereld heeft voor het jonge kind nog iets magisch en ik heb er veel plezier in om
daar als leerkracht op aan te sluiten.
Sinds wij verhuisd zijn naar Zeist ben ik op zoek gegaan naar een fijne werkplek in de buurt. Die
plek heb ik op de Groen van Prinstererschool zeker gevonden. Ik kijk er naar uit om met jullie
kinderen aan de slag te gaan en jullie te leren kennen.
Met groet,
Anne

Hoi allemaal! Ik ben Rianne van der Meijden. Inmiddels zit ik na heel wat jaren studeren in mijn laatste
halfjaar van de PABO. Al eerder mocht ik mijn stage tijdens de studie SPH op de Groen volgen. Leuk
detail; als kind heb ik ook op de Groen van Prinstererschool gezeten.
Tot op heden bevalt het erg goed om weer terug te zijn. Op de maandag
en dinsdag houd ik mij bezig met RT taken en probeer ik zoveel als mogelijk
te leren van de collega’s die bakken ervaring hebben bij de
kleuters. Op woensdag en vrijdag sta ik in groep 1/2A om het geleerde
uit te voeren/proberen. Ik vind het in mijn vrije tijd leuk om met vrienden
en vriendinnen af te spreken, op het terras te zitten, te boksen, racefietsen
en/of zwemmen. Op de woensdagavond speel ik in een vriendenteam
korfbal in Bilthoven. Spreek mij gerust aan met vragen of voor een praatje!

Vanuit de Medezeggenschapsraad
Beste ouders,
De medezeggenschapsraad is er om mee te denken met het onderwijsbeleid van de school. Jaarlijks
komen onder andere de begroting en het jaarplan aan bod. Maar ook pestbeleid en de hoeveelheid
huiswerk zijn onderwerpen waar we als MR over meedenken.
De docenten en ouders die in de MR zitten zijn Tanneke van Nimwegen, groep 4, en Lisette Weenink,
groep 5, Marijn Molenaar, moeder van Milou (gr4) en Maud (gr1/2b) Kums en Jantine Visser, moeder
van Berne (gr1/2c), Willem (gr3), Ellemarie (gr6) en Noud (gr8) Jonker.
Als vertegenwoordigers van de ouders en de docenten kunnen we natuurlijk niet zonder jullie input!
Dus heb je vragen of zaken die goed zijn om eens in de MR te bespreken, schiet een van ons dan
even aan of mail ons op: mr@groenvanprinstererschool.nltekst toevoegen

Ingekomen bericht

(een enkele keer plaatsen we van "derden" niet commerciele informatie

Samenspeeldag Jeugdsymfonieorkest Opstreek
Jeugdsymfonieorkest Opstreek is hét jeugdorkest van de regio. Sinds twee jaar staat het orkest
onder leiding van de enthousiaste jonge dirigent Berend Strumphius. Naast Opstreek leidt hij een
jeugdorkest in Nijmegen en is hij cellist en muziekdocent in het basisonderwijs. De orkestleden
zijn helemaal vol van hem. Er is veel plezier bij het muziek maken en tegelijkertijd wordt er hard
en serieus gewerkt. “Berend kan goed uitleggen hoe je dingen moet spelen,” aldus een van de
violisten, “hij zegt bijvoorbeeld dat je niet moet strijken alsof je een boterham met pindakaas
smeert.” En hij maakt leuke grapjes, zegt een van de blazers: “op de openbare repetitie vorig jaar
gaf hij aan dat we moesten beginnen met spelen en toen ging ineens de airco aan. Hij zei
meteen: ‘ja zo - dat is pasademsteun. Maar het mag wel wat ritmischer’.”
Ook dit seizoen is er weer een open repetitie ofwel samenspeeldag op zondag 26 september in
Muziekvereniging Aurora in Driebergen. Iedereen tussen de 8 en 18 jaar die een instrument
bespeelt kan dan een keer komen meedoen om te kijken hoe leuk en gezellig het orkest is. De
dag (van 10.00-ca. 17.00 uur) wordt afgesloten met een klein concert voor belangstellenden (om
16.00 uur).
Wat er ingestudeerd gaat worden is nog geheim, maar het afgelopen jaar werd bijvoorbeeld
gewerkt aan de Finale van de Vijfde symfonie van Beethoven, het Vierde deel uit de Negende
symfonie van Dvorák en de Herfst en de Lente uit de Vier jaargetijden van Vivaldi.

Uitdagend en bekend repertoire, soms wat aangepast: “want iedereen die een orkestinstrument
speelt en een paar jaar les heeft, kan meedoen. Ik arrangeer graag zelf, want ik vind het
belangrijk om dit soort belangrijke werken uit de muziekgeschiedenis binnen het bereik van
jonge musici te brengen,” zo zegt dirigent Berend Strumphius. Speel jij ook een instrument en
ben je tussen de 8 en 18 jaar? Kom naar de samenspeeldag of kom een keertje kijken op de
repetities, vrijdagmiddag van 16.15 tot 18.15 uur in het muziekvereniging Aurora in Driebergen
of kijk op www.opstreek.eu.
//
Open repetitie (samenspeeldag) Jeugdsymfonieorkest Opstreek
Muziekvereniging Aurora in Driebergen
Zondag 26 september, van 11.00 tot ca. 17.00 uur. De dag wordt om 16.00 uur afgesloten met
een concert voor belangstellenden.
Meer informatie: https://opstreek.eu of info@opstreek.eu
//
Foto: Jeugdsymfonieorkest Opstreek tijdens een repetitie in Muziekvereniging Aurora

