
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

30/10 Creamiddag 
& bovenbouw 
6, 13, 20 en 27 /11 

 

19/11 Studiemiddag, 
kinderen zijn vanaf 
12:00 uur vrij. 

 

 

Resultaten enquete: 

In de bijlage bij deze 

nieuwsbrief ontvangt u 

een samenvatting van de 

resultaten van de enquête 

die in het voorjaar 

gehouden is onder de 

ouders van onze school. 

Hoewel de vragenlijst door 

erg weinig ouders is 

ingevuld, kijken we wel 

waar we verbeterpunten 

kunnen benoemen. Veel is 

terug te voeren op 

communicatie; het blijkt 

nogal eens niet helder te 

zijn waar informatie van 

de school vindbaar is. 

Informatiebronnen zijn 

 
De school moeiteloos sponsoren 

We hebben op school een flink lijstje van wensen die we graag 

gerealiseerd zouden zien. Daar proberen we voor te sparen, maar 

dat gaat tegenwoordig, na het wegvallen van de inkomsten door het 

overblijven, niet echt goed. Daarom graag uw aandacht voor: 

“Sponsorkliks” 

 
Al eerder geprobeerd 
Er is een keer eerder de mogelijkheid geweest de school te sponsoren 

door internetaankopen te doen via een portal. Aankopen werden 

(anoniem) geregistreerd en de school kreeg dan een klein bedrag 

gedoneerd. Echt lekker liep dat helaas niet. We hebben nu een 

andere partij gevonden, dankzij een tip van een ouder van onze 

school. Het mooie hiervan is dat het aanbod van bedrijven dat ons 

kan sponsoren veel ruimer is; zo zijn Bol.com en Coolblue 

bijvoorbeeld vertegenwoordigd. Ook voor het verlengen of aangaan 

van een abonnement voor de telefoon zijn veel providers te vinden. 

Nu is het de uitdaging voor iedereen, bij het plaatsen van een 

bestelling, deze weg niet te vergeten. Het is toch jammer als het u als 

besteller niets meer kost en we als school inkomsten missen die we 

toch heel goed kunnen gebruiken! Daarom nogmaals: graag uw 

aandacht voor “ Sponsorkliks”  

(https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=11359&cn

=nl&ln=nl ). Op de site wordt uitgelegd hoe het werkt; het is slechts 1 

keer een paar minuten werk. Het aardige is dat u ook als besteller 

kunt zien hoeveel u voor de school heeft ‘ verdiend’.  

Installeer de SponsorKliks Bestelknoppen in je Browser en vergeet 

SponsorKliks nooit meer! 
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Informatiebronnen zoals 

bijvoorbeeld de school-

gids, het jaarplan ( beiden 

vindbaar op onze site) en 

de site “Scholen op de 

kaart” geven op veel 

vragen het antwoord. 

Daarnaast proberen we 

ook steeds in de nieuws-

brieven de schoolontwik-

kelingen met u te delen. 

Heeft u echter specifieke 

vragen of opmerkingen? 

Wacht dan niet tot een 

volgende enquête maar 

laat het ons weten! 

 

 

Het wordt weer donker in 

het verkeer; zorgt u voor 

goed werkende verlichting 

op de fiets van uw 

kind(eren) en dat die ook 

gebruikt worden? 

 

 

Even voorstellen: nieuwe collega’s 

Mijn naam is Margot 

Timmerman en ik werk sinds 1 

augustus als leerkracht groep 5 

en bouwcoördinator op de 

Groen van Prinstererschool. 

Daarnaast begeleid ik kinderen 

uit de groepen 5 t/m 8 die voor 

langere of kortere periode extra 

ondersteuning nodig hebben. 

 

Voordat ik naar de Groen van Prinstererschool kwam, heb ik negen 

jaar op de Werkplaats gewerkt als leerkracht in 3-4 en 7-8 en heb ik 

ingevallen in alle groepen. Nog langer geleden werkte ik zeven jaar als 

leerkracht en bouwcoördinator op De Krullevaar in De Meern, waar ik 

in de instroomgroep, groep 3-4-5, 3-4 en 5-6 heb gewerkt.  

 

Ik voel me heel welkom op de Groen van Prinstererschool. Wat ik leuk 

vind is dat we werken met een klein team gedreven en enthousiaste 

onderwijsmensen met hart voor kinderen en plezier in lesgeven. Mijn 

onderwijshart valt hier prima op z’n plek! 

 

 

Hartelijk welkom aan: 

Saar:   groep 1-2 B. 

Rik:  groep 1-2 C. 

 

We hopen dat zij zich thuis 

voelen bij ons op de Groen! 

 


