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Agenda
29 / 3 Crea middenbouw
1/4

Studiedag, alle
kinderen zijn vrij.

3/4

Veldvoetbal groep
7-8

Studiedag – Kinderen zijn vrij.
Op maandag 1 april gaan we met het team aan de slag met onze
missie en visie. Er wordt momenteel aan een nieuw schoolplan voor
de komende 4 jaren gewerkt en het is heel belangrijk dat we samen
de tijd nemen om te bepalen ‘wat er toe doet’.
Puzzel
Er wordt heel veel ontwikkeld in het onderwijs en we hebben de
afgelopen jaren ook op de Groen veel stappen gezet op het gebied
van onderwijsvernieuwing. Het is daarbij de bedoeling dat al die
stappen puzzelstukjes zijn die samen goed passen in het

10 / 4 Veldvoetbal groep
5-6

toekomstbeeld dat we hebben over waar we naar toe willen groeien.
Tevens kunnen we dan helder hebben welke dingen niet passen en

11 / 4 Groep 7 bezoekt
landgoed
12 / 4 Sponsorloop

18 / 4 Paasviering

die we vooral niet moeten doen. We worden hierin begeleid door Jan
Jutten die ons de afgelopen jaren al veel heeft bijgebracht o.a. over
systeemdenken en breinkennis.

Meepraten over het beleid op school? Kom bij de
MR!

19 / 4 Start meivakantie
t/m 5 mei

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft

10 / 5 Schoolfeest

advies- of instemmingsrecht. Zo heeft de MR bijvoorbeeld vorig jaar

inspraak in het schoolbeleid en op verschillende gebieden heeft zij

ingestemd met de wijziging van de schooltijden. De MR van de Groen
bestaat uit vier leden, te weten twee leerkrachten en twee ouders.
Eén van de ouders stopt aan het einde van dit schooljaar. Welke
ouder heeft zin om vanaf volgend schooljaar deze plek op te vullen?
De MR vergadert 5 a 6 keer per jaar. Heb je interesse of wil je meer
informatie? Neem contact op met één van de
oudervertegewoordigers: Marloes Biermans of Petra van
Konijnenburg of stuur een mail naar mr@groenvanprinstererschool.nl

hier is plek voor

Aanmelden
broertjes / zusjes

Voor Schoolse Opvang Groen van Prinsterer
Langzaam aan wordt de VSO wat drukker. Dat vinden wij heel erg

Het aanmelden van

leuk. Natuurlijk kunnen er nog meer kinderen bij. We zijn open op

nieuwe kinderen gaat snel.

maandag, dinsdag en donderdag. Voor meer informatie kunt u een

We stellen het dan ook

mail sturen naar vsogroen@gmail.com of loop een keer binnen.

zeer op prijs dat, als er een

Een klein uurtje VSO is voor de kinderen lekker ontspannen aan de

nieuw ‘gezinslid’ is

dag beginnen. Even doen waar je zin in hebt, een boek lezen, een

bijgekomen, deze vroeg

spelletje of even heerlijk in een poppenhoek.

genoeg aangemeld wordt.

Of je nu 4 of 10 bent de poppenhoek blijft leuk. Vaak is er tijd te

Dodenherdenking

kort…..”nu al” horen we regelmatig.

Traditiegetrouw nemen
kinderen van onze school
deel aan de herdenking op
4 mei. Het
verzetsmonument bij
Jagtlust hebben we als

Voor de VSO zijn wij voor de maandagen op zoek naar iemand die
deze ochtend de groep wil begeleiden. Hier staat een vrijwilligers
vergoeding tegen over. De VSO is van 7.30 uur tot 8.15 uur. Heeft u
interesse loop gerust even binnen of stuur een mail.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Weeda

school geadopteerd en
hebben bij de herdenking

Groep 5 en 6 naar FC Utrecht

een speciale rol. Zo wordt
door hen de herdenkingsvlam ontstoken en wordt
er een krans gelegd. De
herdenking begint met een
stille tocht waarvoor we op
de hoek Soestdijkseweg /
Antoni van Leeuwenhoek

Dinsdag zijn wij naar FC Utrecht geweest voor een speurtocht /

verzamelen om 19.40 uur.

rondleiding. Het thema was ‘De week van het geld’. We werden

Alle kinderen (en hun

feestelijk ontvangen door de Tiger mascottes van de club en kregen

ouders) zijn van harte

iets lekkers. Hierna gingen we in groepen uiteen en kregen we

welkom.

rekenopdrachten. We kwamen in de spelers kleedkamer, de fanshop,
de spelerstunnel en zijn op de ere tribune geweest!
Aan het einde van de speurtocht kregen we allemaal nog een leuke

tas van de club mee. Het was een super leuke en gezellige ochtend!!

Speldag
Tegelijk met de
nieuwsbrief ontvangt u
een brief over onze
jaarlijkse speldag. Zoals u
wellicht al weet hebben
daar veel hulp bij nodig. U
zult daarvoor binnenkort
worden benaderd door de
groepsouder van de groep
waar uw kind(eren)
inzit(ten).

Peuterspeelzaal Small Society
Zoals u wellicht weet is er in de Groen van Prinstererschool een
peuterspeelzaal.
Vanaf 1 april zijn onze openingstijden gewijzigd. De peuterspeelzaal is
geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 13.00uur.
Informatie over de viering
van Palmpasen in de
Oosterlichtkerk vindt u
op: Palmpasen

Heeft u interesse loopt u gerust even binnen of kijk op de website.
Hoe ziet een ochtend peuterspeelzaal eruit?
8.30 tot 9.00 uur

Ouders brengen de peuters

9.00 tot 9.30 uur

Kring

9.30 tot 10.15 uur

Vrij spelen/buitenspelen Tijd om te knutselen

10.15 tot 10.30 uur

Opruimen

10.30 tot 11.00 uur

Fruit eten en water drinken

11.00 tot 11.45 uur

Activiteit/buitenspelen/ vrijspelen/
verschonen

Sponsor de school door uw

11.45 tot 12.00 uur

Opruimen

12.00 tot 12.30 uur

Lunch

12.30 tot 13.00 uur

Afsluiten/ kleine activiteit/
voorlezen/buitenspelen

(internet) aankopen te
doen via: Spaarpotje
Groen

Tijd om te knutselen

12.45 tot 13.00 uur

Ophalen peuters

Tijdens het vrijspelen

en bij de activiteiten observeren wij de kinderen regelmatig. Wij
volgen hun ontwikkeling, sturen aan als dit nodig is en hebben tijd
voor individuele aandacht. Zo kunnen wij de peuters die extra
begeleiding of aandacht nodig hebben optimaal begeleiden.

Knutselen doen we in kleine groepjes. Zo is het een leuk moment van
samen zijn en kunnen we de peuters optimaal begeleiden.

Gehoord op het

In de tijd van het vrij spelen wordt eraan steeds een ander groepje

plein:

kinderen een gerichte activiteit aangeboden. Dit kan een
knutselwerkje zijn, maar ook een spelletje met de juf.

(een meisje uit groep 8
die samen met een
jongen uit groep 1-2 een
speurtocht doet)

De lunch
Om het tarief zo laag als mogelijk te houden hebben wij besloten dat
de peuters hun eigen trommeltje met brood meenemen. Uiteraard

M: “Wat denk je dat het

staan wij voor een gezonde maaltijd. Dit betekent geen zoetigheid op

antwoord is?”

brood. De kinderen krijgen van ons een glaasje water of thee zonder

J: “Oh, dat is gemakkelijk,

suiker.

ik weet alles al..”

Wij willen benadrukken dat we het, ook met de verlengde

M: “O ja? Wat is dan 1000

openingstijden, belangrijk vinden dat we de sfeer van de

x 1000? “

peuterspeelzaal behouden. Het blijft een fijne plek, waar peuters zich

J: “Uhhhh”

op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Waarbij veiligheid, gezien

M; “Zie je wel, je hebt nog

en gehoord worden heel belangrijk zijn.

heel wat te leren!”

Mochten er nog vragen zijn horen wij dit graag.

J: ………………

De eerste €150 zijn
gespaard!

Hartelijk welkom aan:
Rosalie

groep 1-2 A.

Al enkele keren is er in

Cas

groep 1-2 C.

deze nieuwsbrief gewezen

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

op de simpele manier

een fijne tijd toe op de Groen van Prinstererschool!

waarop u de school kunt
sponsoren (= helpen te
sparen voor het opknappen van het plein).
Het is fijn dat een aantal
mensen hier al gebruik van
heeft gemaakt: dit heeft
de eerste €150
opgeleverd!

We hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen bij ons en wensen hen
een fijne tijd toe op de Groen van Prinstererschool.

