
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

11/9 informatieavond 
alle groepen: 

19.30 – 20.30 uur :groepen 
1, 2, 3 en 8                  

20.30 – 20.45 uur : koffie 
en thee 

20.45 – 21.45 uur :groepen  
4, 5, 6 en 7        

 

16/9 Start actieweek: 
Op voeten en 
fietsen 

 

19/9 Open lesochtend; 
8:30 uur – 11:45 
uur 

 

25/9 Juffendag groep 3 

 

25/9 Kangoeroedag 

groep 3 

25 – 27/9 

 Schoolkamp groep 

8 

 

30/9 Inloopochtend 
 

 

 

Een nieuw schooljaar is gestart  

Het schooljaar is weer bruisend van start gegaan! Voor iedereen een 

beetje spannend:  een nieuwe juf of meester, nieuwe kinderen in de 

klas ( we hebben o.a. kinderen uit Zuid-Afrika en Oeganda 

verwelkomd ), nieuwe boeken, ……  In de vakantie is nieuwe 

vloerbedekking gelegd in de hal boven, is een deel van het plafond 

vernieuwd in de onderbouwgang, heeft het plein een kleurtje 

gekregen, zijn er speelvelden voor het ‘kingen’ gemaakt en zijn er 

nieuwe zonneschermen opgehangen.  

Ons team heeft  er weer zin in; fijne nieuwe collega’s die samen met 

het ‘oude’ team verder gaan werken aan het realiseren van goed 

onderwijs.  In de vorige nieuwsbrief, de laatste voor de 

zomervakantie, is daar uitgebreid over geschreven. We wensen alle 

kinderen, ouders en leerkrachten een heel fijn schooljaar! 

De nieuwsbrieven zullen voortaan op de laatste dinsdag van de 

maand verschijnen. 

De Gouden Weken  

De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Het zijn 

de belangrijkste weken voor het neerzetten van een goede basis voor 

een fijne sfeer in de klas. Daarom zijn deze weken goud waard! 

Uiteraard vinden wij op De Groen het ook belangrijk dat er een goed 

fundament neergezet wordt voor een goed pedagogisch klimaat. De 

komende weken vinden er daarom bewust intensieve gezamenlijke 

spelletjes, drama lessen en coöperatieve werkvormen, in en buiten 

de klas plaats. Ook zetten we in op individuele kindgesprekken en 

nodigen we een aantal ouders uit om een duidelijke en heldere 

afstemming tussen kind, ouder en school te bewerkstelligen. 

Nummer 1  |  10 september 

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1411/File/Juli_2019.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie boeken? 

Denkt u a.u.b. eraan dat 

het boeken van een 

vakantie heel goed gaat 

via onze sponsorlink. De 

meeste reisbureaus zijn er 

te vinden en u helpt zo, 

zonder dat u iets kost, ons 

spaarpotje te vullen om 

het plein op te kunnen 

knappen! 

 

Sponsor de school door uw 

(internet) aankopen te 

doen via: Spaarpotje 

Groen 

 

 

 

 

 

Nieuwe leerkracht 

Hoi allemaal, 

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen starten er 

dit nieuwe schooljaar 3 nieuwe leerkrachten op de ‘Groen’.  De 

‘Groen’ mag hier een nieuwe vierde leerkracht aan toevoegen en dat 

ben ik. Mijn naam is Maureen van Boxtel, woonachtig in Utrecht en 

net afgestudeerd van de Marnix Academie. De afgelopen twee jaar 

heb ik stage gelopen op de ‘Groen’ in groep 1/2B en groep 6. Ik heb 

dit met veel plezier gedaan en was dan ook erg enthousiast toen ik 

werd gevraagd om groep 1/2B van Annesofie over te nemen zodat zij 

rustig met zwangersschapsverlof kan gaan. Tot de kerstvakantie geef 

ik les aan groep 1/2B. 

Groetjes, 

Maureen.  

 

Gebruik jij de nieuwe versie van de School-App nog 
niet? Mis geen meldingen en installeer de nieuwe 
School-App! 
In een eerdere nieuwsbrief is aangegeven dat er een nieuwe versie 
(echt een andere App) van de School-App is. Het is duidelijk 
geworden dat niet iedereen dit bericht toen heeft gelezen of er 
opvolging aan heeft kunnen geven. 
 
Het is belangrijk dat u de laatste versie van de School-App gebruikt, 
om zodoende geen berichten te missen. Pushberichten werken niet 
meer in de oude School-App (of zeer onregelmatig). Ook wordt de 
oude School-App niet meer voorzien van technische updates. 
 
Check of je de juiste School-App gebruikt: 

Op een Apple device ga je naar de App Store op een Android device 

naar de Play Store en kijk je of je, wanneer je de App gezocht hebt, 1 

van onderstaande schermen hebt. Ja, dan heb je de laatste versie van 

de School-App. Nee, installeer de laatste versie. 

https://www.grvanprschool.nl/
https://www.grvanprschool.nl/
https://www.grvanprschool.nl/
https://www.grvanprschool.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Krentenbaard 
 
Er zijn kinderen met 

krentenbaard op school 

Wat is krentenbaard? 

Krentenbaard is een 

besmettelijke infectie van 

de huid door een bacterie. 

Krentenbaard komt het 

meest voor bij kinderen 

onder de 12 jaar. De 

infectie zit meestal rond de 

neus of mond. Op de huid 

ontstaan wondjes, rode 

plekjes of blaasjes met 

gele korstjes, die soms 

jeuken. 

Wat moet ik doen?  

Krentenbaard gaat vanzelf 

over, maar met medicijnen 

via de huisarts geneest het 

sneller. Goede 

handhygiëne is belangrijk: 

regelmatig handen 

wassen. Daarnaast: 

voorkom krabben aan de 

wondjes.  

Thuisblijven?  

Kinderen met 

krentenbaard kunnen 

 

Mocht je problemen hebben met het installeren van de de School-

App of tegen andere dingen aanlopen, neem dan via mail contact op 

via gvpictondersteuning@gmail.com  

 

 

 

Hartelijk welkom aan:  

Pepijn        groep 1-2 A.   

Lorena       groep 1-2 C. 

Carla          groep 1-2 A.  

Victor        groep 1-2 A. 

Daniyah    groep 1-2 C.  

Nikki          groep 5 

Chris          groep 7 

Mercy       groep 1-2 A. 

Ebenezer  groep 5 

 

We hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen bij ons en wensen hen 

een fijne tijd toe op de Groen van Prinstererschool  

 

Ontdekkend en onderzoekend leren bij de kleuters: 

Bij de kleuters werken we sinds kort met Kleuterlab. Dit zijn 

thematische onderzoekskaarten, waarbij problemen verhalenderwijs 

aangeboden worden. Problemen waar kinderen hun tanden in willen 

mailto:gvpictondersteuning@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorkomen omdat 

kinderen al besmettelijk 

zijn voordat er 

verschijnselen optreden en 

omdat de bacterie ook 

verspreid wordt door 

mensen zonder klachten. 

Meer informatie vindt u op 

www.ggdhvb.nl/ziekten  . 

 

 

 

In de bijlage treft u: 

-Een fyer ‘kosteloos 

materiaal; 

- Brief over ICT gebruik; 

- ICT protocol 

 

We zijn momenteel aan 

het onderzoeken hoe 

d.m.v. filters kinderen nog 

veiliger gebruik kunnen 

maken van het internet. 

Helemaal voorkomen dat 

er vervelende sites 

langskomen zal wellicht 

niet lukken, maar we doen 

ons best. 

 

zetten en oplossingen voor willen zoeken. De leerkracht helpt de 

kinderen door het stellen van ‘diepere denkvragen’ om zo het 

onderzoeksproces te stimuleren en te verdiepen. 

KleuterLab is gebaseerd op de didactiek van het onderzoekend en 

ontwerpend leren. Leerlingen worden daarbij gestimuleerd om zelf 

actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, door onderzoek te 

doen en zo tot oplossingen te komen. Onderzoekend leren: 

-stimuleert het hogere orde denken 

-stimuleert 21e eeuwse vaardigheden 

-gaat uit van zelf geformuleerde leerdoelen (ja, door kleuters!) -

schept ruimte voor eigenheid en creatie -kan in subgroepen en met 

de hele klas -kan op eigen ontwikkelniveau en verwerkingswijze -geeft 

ruimte aan de leerkracht om te begeleiden op vaardigheden -maakt 

leren nog leuker! 

bron: SLO/W&T (www.slo.nl) 

 

Om deze lessen goed te kunnen uitvoeren hebben we regelmatig 

"kosteloos materiaal" nodig. Gooi dus thuis nooit meer iets weg 

zonder te bedenken of de school er nog iets aan heeft! 

We verzamelen al deze materialen in de gangkast bij groep 1/2A. Op 

de kast hangt een flyer (zie bijlage bij deze nieuwsbrief) wat we 

allemaal kunnen gebruiken. 

Alvast bedankt voor het aanleveren van materiaal! 

 

 

 

 

 

 

Rubrieks aanduiding 


