
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

30/9 Start 
kinderboekenweek 

 

7/10 Schoolreis naar de 
Efteling 

 

9/10 Afsluitign 
kinderboekenweek 
met de jaarlijkse 
boekenmarkt 

 

13/10  Studiedag: alle 
kinderen zijn vrij. 

 

14/10 Zwemfestijn groep 

7  

 

15/10 Jaarvergadering 

van de 

schoolcommissie 

 

19/10 Herfstvakantie 

Tot 

23/10 

 

 

hier is plek voor 

fotobijschrift  

 

 

AVG / toestemmingsformulier 

Mocht u het nog niet gedaan hebben:  wilt u via onderstaande link 
het toestemmingsformulier invullen rondom het gebruik van film-
video-foto gegevens. 
Het invullen kost weinig tijd, vast dank! 
 
Toestemmingsformulier '20-'21 
 
Luizenpluizen 

De afgelopen jaren is er na elke vakantie, door een flink aantal 

vrijwilligers, controle geweest op de aanwezigheid van luizen. Door de 

huidige situatie zijn we daar noodgedwongen mee gestopt. Het zou 

natuurlijk heel jammer zijn als we door het ontbreken van controles 

een uitbraak van deze beestjes krijgen! We hebben al genoeg aan ons 

hoofd 😊. Dus een oproep aan allen: controleer met enige regelmaat 

uw kind(eren); alvast dank voor de medewerking! 

 

Jaarvergadering van de schoolcommissie 

Beste ouders/verzorgers,  

Op 15 oktober is de jaarvergadering van de schoolcommissie gepland. 

Deze vergadering is openbaar, iedereen kan deelnemen. Tijdens deze 

vergadering sluiten we het vorige schooljaar af als schoolcommissie.  

Omdat onze vergadering door Covid-19 online is, zouden we graag 

vooraf willen weten wie aanwezig wil zijn bij de jaarvergadering.  

Je kunt je aanwezigheid kenbaar maken door een mail te sturen naar: 

schoolcommissie@groenvanprinstererschool.nl 

Wij sturen dan de inbelgegevens voor de jaarvergadering naar je toe.  

 

Marco Willems.  

Nummer 2  |  29 september 

https://forms.gle/BptrzFGt6e9XjqJy7
mailto:schoolcommissie@groenvanprinstererschool.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolderkarren: 

Voor ons uitje naar de 

Efteling zijn we nog 

opzoek naar enkele 

bolderkarren om o.a. de 

rugzakjes van de kinderen 

te kunnen vervoeren. 

Heeft u er een 

beschikbaar? Laat het ons 

weten! 

 

 

Reserve kleding 

Voor de kinderen uit de 

groepen 1-2 kunnen we 

weer reserve kleding 

gebruiken voor de 

momenten waarop de 

kinderen een ‘ongelukje’  

hebben gehad. U kunt hier 

denken aan: 

joggingbroeken t/m maat 

140, sokken en 

ondergoed. 

Vast dank! 

 

 

 

 

 

Ouderbijdrage 

Jaarlijks ontvangt u aan het begin van het schooljaar het verzoek een 

(vrijwillige) ouderbijdrage over te maken aan het schoolfonds. Dit 

fonds komt geheel ten goede aan het onderwijs / de kinderen. Wat er 

zoal van gedaan wordt leest u in de brief die door de penningmeester 

van de schoolcommissie toegevoegd wordt aan het betaalverzoek. 

Vorig jaar hebben we dit verzoek voor het eerst via ons 

administratieprogramma van ParnasSys vestuurd. Er zaten toen nog 

enkele fouten in; zo kregen ouders van kinderen die in de loop van 

het jaar op school kwamen, al een betaalverzoek. Die fouten zijn er 

inmiddels uitgehaald. Omdat het vorig jaar ook voorkwam dat het 

betaalverzoek in de spam terecht kwam of niet herkend werd als een 

bericht van school, zal er een pushbericht worden verstuurd als de 

mail verstuurd is. 

U-pas. Beschikt u over een U-pas dan kunt u op heel eenvoudige wijze 

uw bijdrage leveren. Op school kan er even een kopietje van de pas 

worden gemaakt en dan kunnen we uw bijdrage innen. Loop in dit 

geval even binnen bij Eric. 

 

 

Wel of niet naar de Efteling 

Op dit moment (dinsdag 29 september) is de schoolreis naar de 

Efteling weer twijfelachtig geworden. Na de persconferentie van 

afgelopen maandag, waarin veel maatregelen zijn aangekondigd, is 

het afwachten wat de Efteling aan bezoekers mag ontvangen. We 

hopen dat dit snel helder is voor iedereen. In de bijlage treft u een 

algemene brief aan over hoe we de dag veilig denken te kunnen laten 

verlopen. Zodra er meer informatie vanuit de Efteling beschikbaar is 

laten we u dat weten. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderboekenweek 
2020 
 
Op woensdag 30 

september start de 

jaarlijkse  kinderboeken -

week met als thema ‘En 

toen…’.  

Tijdens de Kinderboeken-

week gaan we extra veel 

inspirerende activiteiten 

doen in en buiten de klas 

om zo het lezen te 

bevorderen en te 

stimuleren. 

Op vrijdag 9 oktober 

sluiten we de 

Kinderboekenweek 

feestelijk af met de 

jaarlijkse 

kinderboekenmarkt. Dit 

jaar zal deze plaatsvinden 

voor groep 3 t/m 8. Meer 

informatie hierover is te 

vinden in de bijlage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurdag voor groep 3, 4 en 5. 

Op donderdag 1 oktober gaan de groepen 3,4 en 5 naar het bos.  

Ze gaan deze dag op onderzoek naar allerlei 'herfstverschijnselen en 

herfstmaterialen'.  

In kleine groepen doen ze opdrachten die te maken hebben met het 

thema: herfst en natuur. 

 

De kinderen vertrekken om 9.30 uur en zullen om 14.00 uur terug op 

school zijn. De ouders van kinderen uit deze groepen krijgen nog een 

aparte mail met informatie. 

Het wordt vast een leuke en leerzame dag! 

Vertrouwenscontactpersoon intern (VCP of ICP) 

Op elke school in Nederland zijn er één of meerdere VCP-er(-s) 

aangesteld. Zij zijn het aanspreekpunt en eerste opvang voor 

leerlingen en ouders van leerlingen, die met pesten, discriminatie, 

seksuele intimidatie of machtsmisbruik geconfronteerd worden.  

De VCP-er heeft als taak kinderen te begeleiden bij de stappen die 

genomen moeten worden n.a.v. hun klacht en/of vraag. De kinderen 

kunnen hiervoor de VCP-er persoonlijk benaderen of een briefje in de 

grijze brievenbus doen tegenover het lokaal van groep 1/2C.  

Ook ouders kunnen de VCP-er benaderen als ze een klacht hebben. 

De VCP-er zal vervolgens de nodige informatie verstrekken over de 

procedure die gevolgd gaat worden.De VCP-er gaat altijd 

vertrouwelijk om met de verkregen informatie van kinderen en 

ouders. Op onze school hebben we twee VCP-ers; juf Saskia uit groep 

8 en juf Elvira (IB-er). Telefonisch zijn ze na schooltijd bereikbaar of 

schriftelijk te benaderen op saskia@groenvanprinstererschool.nl 

en/of ib@groenvanprinstererschool.nl 

mailto:saskia@groenvanprinstererschool.nl
mailto:ib@groenvanprinstererschool.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de 

Schoolcommissie: 

Heeft u suggesties en/of 

opmerkingen over het 

functioneren van de 

schoolcommissie? Dan 

kunt u ons informeren via 

een van de klassenouders 

of per mail:  

schoolcommissie@groenv

anprinstererschool.nl    

 

Welkom aan: 

Jesse: groep 1-2 A 

Rivka: groep 1-2 A 

Lukas: groep 1-2 B 

En alsnog welkom aan: 

Zara: groep 6 

Yentl: groep 5  

We hopen dat zij het snel 

naar hun zin hebben en 

wensen hen een heel fijne 

tijd toe op de Groen van 

Prinstererschool! 

 

 

 

 

Brievenbus tegenover groep 

1/2C 

Waarom naar de peuterspeelzaal? 

Al 7 jaar is er in de Groen van Prinstererschool een peuterspeelzaal 

van Small Society. Peuters uit heel de omgeving zijn welkom, 

ongeacht naar welke basisschool ze gaan. Vanaf 2 jaar kunnen de 

peuters een of meer dagdelen komen spelen en leren. De 

peuterspeelzaal is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 

uur tot 13.00 uur. De ontwikkeling, spelen en het gevoel van 

veiligheid staan bij ons centraal. Iedere peuter mag zich op zijn eigen 

wijze en tempo ontwikkelen. Wij kijken goed naar wat de peuter 

nodig heeft en hoe kunnen wij hem/haar hierbij kunnen begeleiden. 

Voor ons is belangrijk dat de ouder en de peuter zich veilig voelen. 

Samen met twee pedagogisch medewerkers en twee geweldige 

vrijwilligers zorgen wij met liefde en passie voor de peuters.Wij 

bieden de peuters gerichte activiteiten aan, kijken daarbij goed wat 

bij de belevings-wereld, de leeftijd en de interesse van de peuter 

past. De activiteiten zijn veelzijdig, u kunt hierbij denken aan de kring, 

bewegen (op muziek), knutselen, een spelletje of voorlezen. Er is veel 

ruimte voor vrijspelen en individuele aandacht. Wij werken met een 

vast dagritme, dit geeft stabiliteit en een veilig gevoel. De 

peuterspeelzaal is een goede voorbereiding op de basisschool. Wij 

bieden veel extra activiteiten aan zoals, het voorleesontbijt, 

herfstwandeling, Sinterklaas, kerst, paaslunch en het zomerfeest.  

Onze peuterspeelzaal is een plek waar iedereen uniek is en iedereen 

gezien wordt. Een fijne plek om te groeien en te bloeien!  

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Weeda 

debiltpsz@smallsociety.nl 

06-27385356 

Dinsdag  tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur 

 

mailto:schoolcommissie@groenvanprinstererschool.nl
mailto:schoolcommissie@groenvanprinstererschool.nl
mailto:debiltpsz@smallsociety.nl

