28 SEPTEMBER 2021

NIEUWSBRIEF
Groen van Prinstererschool

OVERZICHT:
Schoolreis naar de Efteling
Morgen, woensdag 29 september, gaan we met z’n allen naar de
Efteling. De (volwassen) begeleiders hebben geen Coronapas
nodig, we gaan tenslotte niet lunchen binnen in een van de
restaurants.
De kinderen worden vanaf 8:40 uur verwacht op het terrein bij
het HF Wittecentrum en melden zich bij hun groepsleerkracht.
We hopen op een geslaagde schoolreis; we hebben er lang
genoeg naar uitgekeken! Rond 17:30 uur hopen we weer terug te
zijn.
Denkt u ook aan passende kleding: er zou wel eens een buitje
kunnen vallen.

Nieuwe collega's, vervolg....
Hallo allemaal!
Mijn naam is Denise, ik ben 29 jaar
oud en woon in Vianen. Ik werk als
leerkracht ondersteuner op de Groen
van Prinsterer school op dinsdag en
woensdag.
Daarnaast werk ik op maandag, donderdag en vrijdag op de
Michaël school. Naast mijn werk vind ik het leuk om een rondje te
gaan skaten, te zwemmen, taarten te bakken, te knutselen en
dagjes weg te gaan met mijn vriend. Ik ga met veel plezier dit
schooljaar tegemoet!
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Agenda
-29 september: uitje naar de
Efteling
- 5 oktober: opening
kinderboekenweek
-15 oktober: afsluiting
kinderboekenweek met een
boekenmarkt.
- week 11 t/m 15 oktober:
startgesprekken groepen 1-2
Welkom
Sarah
groep 1-2 B
Jace
groep 1-2 B

Schoolcommissie vergadering donderdag 16 september
Donderdag 16 september was er de eerste
schoolcommissievergadering van dit schooljaar, fijn
dat dit weer live op school kon! We verwelkomen dit
jaar 2 nieuwe klassenouders Eline Morsink (moeder
van Olivier en Thomas) in 1/2C en Alfred Folkeringa
(vader van Noah) in groep 3. De eerste vergadering
van het schooljaar nemen we o.a. de jaarplanning van
de school(activiteiten) door en verdelen we de
verantwoordelijkheden van de klassenouders per
activiteit.
Wie trekt (uiteraard samen met de juffen/meesters) de Sint, Kerst, Speldag en de sponsorloop.
Uiteraard hebben we daarbij ook vele helpende handen van ouders nodig, zodat we er komend
jaar weer een feestelijk jaar voor de kinderen van kunnen maken!
Voor het mogelijk maken van al deze activiteiten komt binnenkort ook het verzoek naar jullie toe
voor de jaarlijkse ouderbijdrage.
Deze (vrijwillige) bijdrage is dit jaar weer vastgesteld op €70.
De eerstvolgende vergadering is dinsdagavond 26 oktober om 20.00 uur. Dan is onze
jaarvergadering en sluiten we het vorige jaar ook (financieel) af. Deze vergadering is openbaar,
als je wilt kun je dus aansluiten bij deze vergadering. Heb je vragen hierover, kun je bij je
klassenouder terecht.

Studiedag 20 september
Op maandag 20 september heeft de eerste studiedag van de Groen plaatsgevonden.
Een dag waarop leerlingen thuis zijn en het team werkt aan haar professionaliteit.
Maar wat wordt er dan op z’n studiedag gedaan?
De komende twee jaar gaan we een traject in waarbij we elkaar nog beter leren kennen, zodat
we nog beter samen kunnen werken en het onderwijs naar een hoger plan kunnen tillen.De
eerste sessie bestond dan ook uit het in kaart brengen van het team door middel van de
DISC.De DISC geeft inzicht in de gedrags- en communicatie voorkeursstijlen van iemand en
toont ook mooi de verdeling van deze voorkeursstijlen binnen het team.

Andrea Reijersen van Buuren (een oud-collega van de Groen) heeft alle leerkrachten gescreend en
zo komt er een mooi beeld van ons team tevoorschijn. Wat zijn onze sterke kanten, wat zijn
valkuilen en wat zijn punten waar we persoonlijk en als team aan kunnen werken.
Het doel is vooral om elkaar beter te leren kennen en te ontdekken hoe we de onderlinge
samenwerking en communicatie nog beter op elkaar af kunnen stemmen. De afgelopen jaren zijn er
veel nieuwe collega’s op de Groen gekomen, een mooi moment om hier samen aandacht aan te
besteden. Het was een zeer gezellige, maar ook leerzame dag.
Wordt vervolgd!

Coronamaatregelen
De coronamaatregelen zijn gelukkig enigszins 'losgelaten' sinds 25 september. De
afgelopen tijd, waarin we diverse maatregelen hebben moeten nemen, zijn er
aanpassingen gedaan die wel heel goed bevallen. Zo zijn we o.a. bezig met de lijn
zelfstandig werken uit te werken en houden we niet met alle kinderen tegelijk pauze
waardoor er meer fysieke speelruimte is. Ook de start van de dag, de wijze waarop de
kinderen de school binnen komen, willen we graag zo houden. Dit verloopt erg rustig .
We organiseren voldoende momenten dat u als ouder de school in kunt komen en
kinderen die net nieuw zijn mogen natuurlijk samen met hun ouder(s) naar binnen.
Traktaties: We zien graag dat er bij verjaardagen weer op gezonde traktaties wordt
getrakteerd. Op internet zijn veel voorbeelden te vinden van gezonde en leuke traktaties.
Graag weer jullie medewerking!

Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober start de jaarlijkse kinderboekenweek,
met dit jaar als thema 'worden wat je wil'. In verband met het
kamp van groep 8 openen we de kinderboekenweek op
dinsdag 5 oktober. Anderhalve week lang is er extra aandacht
voor lezen en leesplezier en we sluiten deze week weer af
met de inmiddels traditionele boekenmarkt. Meer informatie
hierover is te lezen in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Actie schoolbibliotheek
Vorig jaar hebben we een start gemaakt met het vernieuwen van onze schoolbibliotheek. Dit jaar
gaan we hiermee verder, onder andere met het geld dat we via het NPO binnenkrijgen.
We hebben hiervoor contact opgenomen met de Bilthovense Boekhandel op de Julianalaan in
Bilthoven, zij gaan ons hierbij adviseren en zorgen ook voor een fijne korting. Om uit ons budget
zoveel mogelijk te kunnen halen, hebben zij een leuke actie: als kinderen in de
kinderboekenweek een boek kopen bij deze boekhandel en je levert het bonnetje in bij ons (dat
kan bij de eigen leerkracht), dan krijgen wij een percentage van het totaal uitgegeven bedrag als
extra korting op onze bestelling. Twee hele mooie redenen om hieraan mee te werken: 1.
nieuwe boeken verhogen het leesplezier; 2. het bonnetje dat ingeleverd wordt levert een extra
korting op voor de aanschaf van nieuwe boeken voor onze schoolbibliotheek.

Schaatsen groep 6:
Afgelopen dinsdag 21 september mocht
groep 6 dan toch nog schaatsen. Vorig jaar
was dit in groep 5 niet mogelijk. Kinderen
waren vooraf al heel enthousiast en dit was
na het schaatsen niet minder geworden. De
kinderen kwamen zelfs onder het schaatsen
al naar ons toe. Ze vertelden hoe leuk het
was en hoe snel ze het aan het leren
waren. Ze hebben zich ontzettend vermaakt
en kijken al uit naar de volgende keer op 5
oktober.

