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- De koningsspelen
- Even voorstellen
- Herdenkingsbijeenkomst 4
mei
- Gevonden voorwerpen
- Uit groep 8

 Agenda
- 27 april: Koningsdag (vrije
dag)
- 28 april: Koningsspelen
- 2 t/m 13 mei: meivakantie
- 4 mei: herdenking bij Jagtlust
- 26 mei: Hemelvaartsdag
- 27 mei: vrije dag

OVERZICHT:Koningsspelen 2022! 
Op donderdag 28 april vieren we op 
school de koningsspelen. Het thema 
van de koningsspelen is dit jaar: voel
 je fit! Deze dag staat in het teken van
 sport, spel en veel plezier. De kinderen 
mogen uiteraard in rood/wit/blauw/oranje
 (of een wilde combi) naar school komen!

De groepen 1 t/m 6 komen op het gewone tijdstip naar school
en zullen eerst naar de klas gaan. Na een gezamenlijk
opening, waarbij de kinderen zullen zingen en dansen op het
nieuwe koningslied (FitTop10!) zal de rest van de dag bestaan
uit verschillende momenten, maar sowieso een spelletjescircuit
op het plein… inclusief springkussen!

Bij deze dag past een gezonde lunch die de kinderen zelf
meenemen. Willen jullie hier vandaag extra op letten?

Groepen 7 en 8 zullen op het terrein van FC de Bilt clinics
aangeboden krijgen van verenigingen uit de Bilt/Bilthoven. 

We hopen op een zonnige dag!



Herdenkingsbijeenkomst op 4 mei

Op 4 mei vinden in het hele land
herdenkingsbijeenkomsten plaats waarbij de
slachtoffers van oorlogen worden herdacht.
Helaas in deze tijd heel actueel om bij onze
vrijheid stil te staan. Al heel lang is de Groen
van Prinstererschool betrokken bij deze
herdenking. Het monument bij Jagtlust, waar
de namen van verzetsstrijders op staan die
tijdens WO 2 zijn omgekomen, is geadopteerd
door onze school. Vanwege deze adoptie is er 
een speciale rol weggelegd voor kinderen uit de groepen 7 & 8. Aan het begin van de plechtigheid
wordt er door twee kinderen de herdenkingsvlam ontstoken en wordt er door andere kinderen een
bloemstuk bij het monument gelegd. Ondanks dat het vakantie is, zijn er gelukkig toch kinderen
gevonden die hierbij aanwezig kunnen zijn en een rol vervullen: fijn! 

 

Even voorstellen

Beste ouders, ik voel me trots dat ik mezelf mag
voorstellen als opvolger van Eric per 1 oktober. Ik
ben Jessica, 36 jaar jong en ik woon met mijn man
en 2 kinderen in Houten. Sinds 2019 werk ik op de
Groen van Prinstererschool en heb in die jaren met
plezier kinderen in de XL- groepen mogen
begeleiden. Daarnaast ben ik de opleiding tot
schoolleider gaan volgen en heb ik dit schooljaar
ook verschillende taken op schoolniveau onder
mijn hoede. Ik kijk ernaar uit om deze nieuwe
uitdaging aan te gaan en samen met het team de
ingezette koers voort te zetten. 
Ik zal regelmatig te vinden zijn op het plein, dus
voel je welkom voor een praatje of een vraag. Ik
vind het leuk jullie te ontmoeten.
Voor nu wens ik iedereen alvast een fijne
meivakantie toe. 

Gevonden voorwerpen
Vanaf vandaag, dinsdag 26 april, liggen er op het podium in de hal
weer gevonden voorwerpen van de afgelopen tijd. Wordt er iets
gemist dan zou het zomaar kunnen zijn dat het daar weer vindbaar is.
Kom gerust even binnen kijken. Aan het eind van de week worden al
deze spullen weer opgeruimd.



UIt de groep 8:    Cito toets 

Het begon op 20 april de eerste dag van de eindtoets! De kinderen kwamen naar school
en we hadden allemaal een nieuw potlood en gum op onze tafel. In de ochtend waren we
een beetje gespannen, maar later tijdens de toets zaten we heel stil het te maken. Als we
klaar waren met de toets gingen we stil lezen. Iedereen kreeg hem voor de tijd af heel
knap! :) We kregen even vijf min pauze en gingen daarna weer geconcentreerd te werk.
Zo ging het de hele ochtend door. De volgende dag ging eigenlijk hetzelfde. In de middag
hadden we een voetbaltoernooi dat 
was superfijn na het harde werk.
 Toen was de laatste dag aangebroken. 
Deze dag stond in het teken van
 wereldoriëntatie. Weer heel goed en 
serieus gedaan door de leerlingen 
van groep 8. 
De juffen zijn vast supertrots op ons! 

 

Metamorfosen

De voorstelling was maandag 25 april in de Stadsschouwburg. We gingen naar een
voorstelling. De voorstelling ging over het einde van de wereld. We zaten in de blauwe zaal
en het zag er heel mooi uit. Het begon in het donker en daarna werd het licht. Er waren
vier acteurs, een speelde in Mees Kees en de andere waren ook een beetje beroemd. De
zaal zat bomvol met allemaal leerlingen van verschillende scholen. Er was eens NIKS. Zo
begon het. Ze probeerde eigenlijk duidelijk te maken dat als je iets wil veranderen het
begint bij jezelf. Er waren de hele tijd verschillende verhalen over verschillende goden. Er
was bijvoorbeeld een verhaaltje over iemand die probeerde te vliegen. Zijn zoon ging het
proberen. Het lukte voor enkele minuten, hij voelde zich een vogel. tot hij te dicht bij de zon
kwam en het bijenwas smolt. Hij stortte naar beneden en viel in het water. Zo zie je maar
dat als je niks probeert weet je ook nooit of het gaat lukken. (Nooit geschoten is altijd mis).
Het was een hele spectaculaire voorstelling!

 
groetjes Leonie en Suus


