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Agenda
21-12 kertsvakantie
8-1

Crea bovenbouw

22-1

Crea bovenbouw

29-1

Crea bovenbouw

De afgelopen tijd is het
leesonderwijs regelmatig in het
nieuws geweest. Het kan wel
wat beter! Plezier in lezen moet
worden bevorderd. Dat kan op
verschillende manieren; als

Nieuwe datum voor

kinderen thuis zien dat een boek

ons uitje naar de

lezen fijn kan zijn, is dat zeker een stimulans.

Efteling: Woensdag

Ook als school spelen we daar een belangrijke rol in. Op de Groen

14 april 2021

hebben we veel leesboeken; leesboeken die echter voor een flink
deel aan vervanging / vernieuwing toe zijn. Een van onze studenten,
Lotte Brouwer, heeft al onze boeken eens kritisch bekeken. Op basis
van deze inventarisatie is een plan gemaakt om de komende jaren,
stapsgewijs, onze leesboeken weer up-to-date te maken. Daar hangt
een flink prijskaartje aan! We hopen het plan door te kunnen laten
gaan met behulp van steun vanuit het schoolfonds (dus uw

Hartelijk welkom aan:
Nyar

groep 1-2 A.

Rosalien groep 1-2 C.
Tijmen

groep 1-2 A.

We hopen dat zij zich snel
thuis voelen bij ons op de
Groen!

ouderbijdrage!). Wordt vervolgd….

Nieuw in ons team: Nikki Groeneveld:
Beste ouders,
Via deze weg wil ik mezelf nog even voorstellen:
Mijn naam is Nikki Groeneveld en ik ben na de herfstvakantie met
veel plezier gestart op de Groen van Prinstererschool! Op de
woensdag en de donderdag sta ik voor groep 7 en op de vrijdag sta ik
voor groep 8. Ik heb 12 jaar met veel plezier op een basisschool in
Bussum gewerkt, voornamelijk voor de groepen 6 en 7. Wij zijn 3 jaar
geleden vanuit Hilversum naar Utrecht verhuisd en nu mijn dochter
ook is gestart op school, ben ik voor een uitdaging in dezelfde regio

gegaan. Vandaar deze start op de Groen van Prinstererschool! En wat
voelde de start als een warm bad! Ik voel me hier zeer welkom.

Bedankt !!!!

Samen met mijn man Stefan en

We bedanken alle

dochters Merijn en Jip woon ik

ouders die de
afgelopen weken mee
hebben geholpen om
de school te
versieren!

met veel plezier in Tuindorp.
Met vriendelijke groet,
Nikki Groeneveld

Mag ik u ook voorstellen aan Mark :
Zo, de eerste maanden zitten er alweer op. Als kersvers
afgestudeerde meester mocht ik afgelopen schooljaar starten op de

Het was best een hele

Groen van Prinstererschool. Het is heerlijk om na een periode van

klus om dit met een

studie en stage nu echt een eigen groep te mogen draaien en dan ook

beperkt aantal
mensen, toch weer

nog een groep bij de kleuters.
Tijdens een van mijn stages kwam ik erachter dat mijn talent
voornamelijk bij het jonge kind tot zijn recht komt. Ik geniet van hun

voor elkaar te

onbevangenheid, hun nieuwsgierige en vaak ook leergierige instelling.

brengen! De

Samen met de kinderen dingen ontdekken, bedenken en maken, daar

waardering voor al

word ik enthousiast van en wat te denken van hun ongekende
fantasie. Kortom: Genieten!

deze versierders is

Dan tot slot kort nog even iets over mijzelf. Voordat ik de pabo ben

groot!

gaan doen ben ik geruime tijd werkzaam geweest – nadat ik mijn
conservatorium studie had afgerond - in de Christelijk gereformeerde
kerk te Zwolle. Daar was ik verantwoordelijk voor alles wat te maken
had met de erediensten en dan voornamelijk de muzikale afdeling
daarvan. Daarnaast was ik veel actief onder de thuis- en daklozen en
vluchtelingen. Sinds 2018 woon ik in Culemborg samen met mijn
vrouw en twee jonge kinderen.
Ik hoop nog een lange tijd hier
te mogen blijven werken binnen
zo’n prettig team!
Wellicht tot ziens.
Vriendelijke groet,
Mark

Groen klusteam
Alle collega’s
van de Groen

Jarenlang hebben we op de Groen een klusteam gehad; enthousiaste
ouders die meehielpen om de school mooi te houden en onderhoud
aan verschillende dingen verrichtten. Met het oog op het vergroenen

van

van het schoolplein en verschillende dingen die we voor de kinderen

Prinsterer-

willen maken, willen we dit team nieuw leven inblazen. We hebben

school wensen

mensen nodig die mee helpen het plein aan te pakken. Het grove
werk zal w.s. enkele keren op een zaterdag(morgen) moeten

u fijne

plaatsvinden en andere klussen op enkele avonden, als het ’s avonds

feestdagen

weer langer licht is. Een van onze ouders, die een hoveniersbedrijf

toe , een

heeft, zal o.a. kunnen helpen met het beschikbaar stellen van
materieel. Om te kijken of het haalbaar is, om dit samen voor de

voorspoedig

kinderen te doen, is het fijn nu al te inventariseren of er voldoende

en vooral

hulp gevonden kan worden om deze klus te klaren. Daarom: wilt u in

gezond 2021!

principe wel een handje meehelpen, laat het weten
(info@groenvanprinstererschool.nl)! Zodra we meer weten over
wanneer we aan de slag kunnen gaan laten we dat uiteraard weten.
Het zou heel fijn als we in het voorjaar dit samen kunnen realiseren,
toch?!

Natuurouder
Bij de plannen voor het schoolplein wordt ook gedacht aan een deel ‘

We hopen dat we
ekaar, de kinderen

schooltuin’ waar een groepje kinderen wat kan verbouwen. Omdat
dat het prettigst is om dat met een klein groepje te doen en niet met
een hele klas tegelijk, is het fijn als we daar hulp bij krijgen. Wie o wie

en u, weer snel

heeft groene vingers en vindt het leuk om een groepje te begeleiden

kunnen ontmoeten

bij het werken in een tuintje? Plannen maken voor de concrete

in het nieuwe jaar!

invulling doen we dan in overleg. Aanmelden kan via
info@groenvanprinstererschool.nl.

