
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

30/1 Crea middenbouw 

 

4/2 Podiumbeurt 

groep 1-2 A & 4 

 

6/2 Crea bovenbouw 

 

17/2 Week van de 

“Lentekriebels” 

 

18/2 Nieuwsbrief 

vervalt. 

21/2 t/m 1/3 

    Voorjaarsvakantie; 

voor alle duidelijk- 

heid: vrijdag 21/2  

is ook een vrije 

dag. 

5 & 12/3  

Crea middenbouw 

 

19/3 Studiemiddag; 

kinderen zijn vrij kinderen zijn vrij kinderen zijn vrij kinderen zijn vrij 

vanaf 12:00 uurvanaf 12:00 uurvanaf 12:00 uurvanaf 12:00 uur 

 

23 & 24/3   

Rapportmiddag / 

avond. 

 

 

 

 

 

Nieuwe collega’s 

Het team van de Groen van Prinstererschool is uitgebreid met twee 

onderwijsassistenten. 

 

Linda Kroesen is voor enkele uren op de woensdag en de donderdag 

te vinden in de groepen 1-2. We vinden het fijn dat we Linda welkom 

konden heten; de groepen zijn nu zo groot dat hulp van harte welkom 

is. Daarnaast gaat in februari Ruwan van Rijn drie dagen op de Groen 

aan de slag. Hij start in februari met zijn opleiding tot leerkracht. De 

precieze invulling van zijn taken is nog niet helemaal rond. Fijn dat we 

ook weer een ‘meester’ welkom mogen heten! 

 

Afscheid Robin 

Nog even een herinnering: aanstaande vrijdag nemen we afscheid 

van Robin Hartgers die na vele jaren als leerkracht op de Groen nu 

directeur wordt op een school in Den Bosch. Er is tussen 14:00 en 

14:30 uur gelegenheid afscheid van Robin te nemen in de hal van de 

school. 

 

 

Beste ouders, 

Na een lange en mooie periode op de Groen (op de dag af 12 jaar als 

leerkracht) ga ik de school verlaten, aanstaande vrijdag heb ik mijn 

laatste werkdag in de school. Velen van u heb ik de laatste tijd nog 

gesproken en ik dank u voor de hartverwarmende woorden. Het is 

een mooie, bijzondere periode geweest op de Groen. Met veel plezier 

kijk ik terug op alle jaren dat ik jullie kinderen heb mogen begeleiden 

in de school. Bij veel gezinnen heb ik de ontwikkeling van de 

broers/zussen van dichtbij mogen volgen. In de groepen 8,7,6 en 5 
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De schoolapp en 

pushberichten  

We hebben enkele keren 

gehoord dat verstuurde 

pushberichten wel 

aankwamen maar niet te 

lezen waren. We willen 

graag weten hoe groot dit 

probleem is. Soms blijkt 

dat niet bekend is waar 

het bericht terug te vinden 

is. Voor de duidelijkheid: 

op het startscherm van de 

app is links bovenaan een 

‘wieltje’ te zien. Als u daar 

op klikt komt er een menu 

naar voren waar o.a. de 

push berichten terug te 

vinden zijn. Daarnaast; 

heeft u problemen met 

inloggen, kijkt u dan eens 

onder het tabje FAQ. Daar 

zijn,  verschillende 

antwoorden te vinden op 

veel gestelde vragen. 

Lukt het u toch niet, laat 

het ons weten via 

gvpictondersteuning@ 

gmail.com .  We proberen 

dan samen tot een 

oplossing te komen. 

ben ik als meester betrokken geweest. Daarnaast heb ik veel ouders 

leren kennen tijdens ontmoetingen bij diverse commissies of bij de 

eerste kennismaking met "onze" mooie school. Nu ga ik een nieuwe 

stap zetten in een andere stad met een ander team, ik heb er zin in, 

maar kijk ook met weemoed terug naar het vertrouwde nest. Ik wens 

jullie allen nog heel veel mooie jaren op de Groen. De meesters (ja, er 

zijn nog meesters) en juffen bouwen elke dag samen met u aan de 

mooie toekomst van de kinderen in de school. Het ga jullie goed! 

Hartelijke groet, meester Robin   

 

Uit groep 7 & 8 

 

We zijn met groep 7 en 8 naar het Stedelijk Museum geweest. Bij 

aankomst in het museum zijn de kinderen in groepjes door het 

museum geleid. Na de interactieve rondleiding hebben de kinderen 

tijdens een workshop in de studio's een levensgrote compositie met 

een camera, beamer, grote kleurvlakken én zichzelf gemaakt. Het was 

een leerzame en leuke dag!  

 

Hartelijk welkom aan: 

Hidde              groep 1-2 B. 

Evi & Stijn      groep 5 & groep 4. (zijn weer terug van weggeweest…)  

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

een fijne tijd toe op de Groen van Prinstererschool. 

Daarnaast hebben we ook een leerling uitgezwaaid, Ynthe uit groep 6. 

Zij is naar een school in Bunnik overgestapt die wellicht  nog beter 

aan haar leerbehoeftes kan voldoen. We wensen haar alle goeds en 

hopen dat ze daar echt op haar plekje zit! 


