
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

2/9 Start nieuw 
schooljaar 

 

4/9 Studiemiddag; 
kinderen om 12:00 
uur vrij. 

 

11/9 Informatieavond 
alle groepen 

 

16/9 Actieweek “op 
voeten en fietsen” 

 

19/9 Open lesochtend 

 

25/9 Schoolkamp groep 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opweg naar een nieuw schooljaar 

We zijn druk bezig, naast het afronden van het huidige schooljaar, 

met ons voor te bereiden op het komende schooljaar.  Na de 

gebruikelijke evaluatie van het jaar  komen er altijd punten naar 

voren waar we aan willen / moeten werken. Richtlijn is altijd hoe 

kunnen we de zorg  die we al onze kinderen willen bieden zo optimaal 

mogelijk laten zijn en daarbij alle kinderen met plezier naar school 

zien gaan. Om alle kinderen tot hun recht te laten komen zal volgend 

jaar (nog) meer gedifferentieerd worden in de groep. Ook zal er meer 

in projecten worden gewerkt waarbij kinderen volop ontdekkend, 

vanuit hun eigen nieuwsgierigheid gedreven, aan het leren gaan. 

Ieder op zijn / haar eigen niveau. Juist dat tegemoetkomen aan deze 

verschillen in de groep, de kinderen samen aan opdrachten laten 

werken, willen we bevorderen. Er wordt helaas nog wel eens gedacht 

dat een kind pas echt geslaagd is als hij / zij in onze XL groep zit; dat is 

dus echt niet zo! Deze groep, die per week een aantal uren buiten de 

eigen groep begeleid wordt, is bedoeld voor kinderen met een heel 

speciale leerbehoefte. Dus wat we wel  hoorden van kinderen “ik ben 

slim want ik zit in de XL-groep” ,wat impliceert dat andere kinderen 

dat niet zouden zijn, willen we bestrijden.  

We merkten verder dat we niet altijd even helder zijn in hoe we “de 

dingen” doen. In komende nieuwsbrieven, informatieavonden, of 

waar ook mogelijk zullen we proberen helder te maken hoe wij als 

team van de Groen er willen zijn voor uw kind(eren), wat we doen als 

een kind zich niet fijn voelt, wat we doen als we tegen dingen 

aanlopen die de ontwikkeling van een kind zouden kunnen hinderen. 

Tegelijk vragen we u met klem niet te schromen als u een vraag over 

iets heeft om die te stellen. We zijn samen, school en ouders, 

verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen. Wij zullen ons 
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Aanmelden 

kinderen: 

Het aantal aangemelde 

kinderen is groot, zo ook 

de druk op de lijsten per 

leerjaar. Ik wil met klem 

verzoeken eventuele 

nieuwe ‘gezinsleden’ zo 

vroeg mogelijk aan te 

melden (er vanuit gaande 

dat u voor de Groen van 

Prinstererschool blijft 

kiezen   Hiermee kunnen 

we problemen voorkomen 

als er geen plek meer 

beschikbaar is voor een 

leerjaar. Vast dank voor 

uw medewerking! 

 

Informatie nieuwe 

schooljaar 

De nieuwe jaarkalender is 

inmiddels te vinden op 

onze site en in de app. 

Aan het begin van het 

nieuwe schooljaar krijgt u 

de informatie over de 

groep(en) van uw 

kind(eren), de eerste 

nieuwsbrief en de vraag 

om een ouderbijdrage. 

 

 

 

best doen om die, waar we dat dit jaar wellicht hebben laten liggen, 

te verbeteren. 

 

Typeworld; Er zijn nu al zo'n 50 kinderen geslaagd en 

er komen er nog bij. Deze kinderen profiteren enorm 

van hun type vaardigheid… 

Aan het begin van volgend schooljaar krijgen de kinderen van groep 5 

t/m 8 de mogelijkheid om zich op te geven voor de type cursus van 

TypeWorld. Onze school heeft de mogelijkheid om de cursus aan te 

beiden voor nog geen € 100,-  Wij zijn enthousiast over deze 

typetraining, waarbij uiteraard een typediploma het einddoel is. Na 

de vakantie volgt alle informatie, maar we kunnen ons voorstellen dat 

het leuk is om alvast een kijkje te nemen op de website van 

TypeWorld. U kunt hiervoor gebruik maken van de volgende link: 

http://website.typeworld.nl/ 

 

Buiten bewegen tijdens de zomervakantie 

In de zomervakantie is er van alles te doen in De Bilt; onze 

buurtsportcoaches hebben weer een mooi programma samengesteld. 

In de bijlage van deze nieuwsbrief kunt u er alles over lezen .  

Gymrooster volgend schooljaar 

groep Maandag Woensdag groep 

8 8:30-9:15 M CURIE 8:30-9:15 HF WITTE 8 

7 9:15-10:00 M CURIE 9:15-10:00 HF WITTE 7 

6 10:00-10:45 M CURIE 10:00-10:45 HF WITTE 5 

4 10:45 - 11:30 M CURIE 10:55 - 11:30 HF WITTE 4 

 
11:30-12:00 M CURIE pauze gymleerkracht 

 
5 12:00 - 12:45 M. CURIE 12:00 - 12:45 M CURIE 6 

3 12:45-13:30 M. CURIE 12:45 - 12:30 M CURIE 3 

 
gymleerkracht loopt naar 
school met groep 3 

gymleerkracht loopt naar 
school met groep 3  

 

Besteding sponsorgeld 

. We hebben inmiddels een flink deel van het sponsorgeld 

http://website.typeworld.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bericht vanuit de 
bibliotheek:  
WeNeedDiverseBooks, 
door Bas Maliepaard 
 
Met heel veel plezier 

nodigen wij jullie uit voor 

een lezing met als thema 

‘diversiteit in 

kinderboeken’ door Bas 

Maliepaard op woensdag 

11 september, 19.30-

20.30  

In de bijlage meer 

informatie. Tip: Bestel je 

voor 21 juli, dan is je 

kaartje gratis. Kaartjes 

bestel je hier  

 

 

 

 

In de bijlage een bericht 

van Buurtsport over 

bewegen in de 

zomervakantie. 

uitgegeven; er zijn Chromebooks met een bijbehorende opberg- en 

oplaadkast gekocht. Daarnaast wat aanvullend materiaal voor de I-

pads die in de groepen 1-2 worden gebruikt. We zijn er blij mee! Voor 

het resterende deel wordt na de zomervakantie een goede 

bestemming gezocht; wellicht besteden we het aan het ‘vergroenen’ 

van het schoolplein. We houden u op de hoogte! 

Het goed omgaan met de Chromebooks is niet voor elk kind duidelijk. 

Dat kan wel eens leiden tot beschadiging, soms zo dat het 

Chromebook ter reparatie opgestuurd moet worden. In dat geval 

vragen we u, als ouder, uw WA verzekering aan te spreken. 

 

Schoolreis groep 6 

Groep 6 heeft een bezoek gebracht aan de Bataviawerf in Lelystad. 

Op een zonovergoten dinsdag zijn de kinderen onder begeleiding van 

de betrokken ouders kruip door sluip door over het schip gegaan. De 

kinderen hebben van alles geleerd over het leven aan boord en de 

verschillende manieren van werken op een authentieke scheepswerf. 

Elk kind was zeer onder de indruk van de grote verschillen op het 

schip en de lange zeereis van negen maanden naar Nederlands-Indië. 

Als afsluiting hebben de kinderen een bezoek gebracht aan het 

naastgelegen museum. De kinderen hebben hier van alles geleerd 

over het aanleggen van de afsluitdijk en het ontginnen van Flevoland. 

Als klapper mochten de kinderen zelf aan de slag als dijkbewaker, 

gemalen bouwer en scheepsmachinist. We kijken met plezier terug 

op een mooie reis door de tijd. 

  

  

Afscheid van groep 8 

Afgelopen dinsdag hebben we de afscheidsavond gehad van groep 8. 

Het was een groot feest! De kinderen hebben een werkelijk 

http://kaarten.ideacultuur.nl/ProgrammaDetail.aspx?id=2423
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1411/File/Buiten_bewegen!.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1411/File/Buiten_bewegen!.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afscheid van Hans van 
Gurp  
 
In een vorige nieuwsbrief 

is het al vermeld; niet 

alleen Annemiek v.d. Ploeg 

gaat ons verlaten maar ook 

Hans van Gurp. Hans heeft 

eerst wat invalwerk bij ons 

gedaan en het afgelopen 

jaar heeft hij verschillende 

klussen geklaard. Eén van 

zijn taken was het 

begeleiden van een XL-

groep. Deze groep heeft 

onder zijn leiding een 

raketbouwwedstrijd 

georganiseerd . Vrijdag 

morgen 5 juli gingen er op 

het plein verschillende 

raketten de lucht in, 

sommige tot op grote 

hoogte. Hans bedankt voor 

je inzet. 

Een foto van de lancering 

van een van de rakketten 

ziet u hiernaast. 

 

 

 

 

 

 

fantastische musical opgevoerd waar we met z’n allen enorm van 

hebben genoten! Naast het afscheid nemen van de kinderen namen 

we ook afscheid van een flink aantal ouders waarvan hun jongste 

zoon / dochter van school gaat. Velen hebben zich erg betrokken 

getoond bij alle schoolse activiteiten. We zijn daar erg dankbaar voor; 

zonder die hulp van ouders is er veel niet of minder goed mogelijk. In 

het bijzonder bedanken we Aaldert voor zijn inzet bij veel dingen; we 

zouden bijvoorbeeld niet zo’n mooie en goed werkende app hebben 

zonder de hulp van Aaldert! Namens ons allen reuze bedankt 

daarvoor! De kinderen werden traditioneel uitgezwaaid door alle 

kinderen van onze school. Lopend door een erehaag van kinderen 

werden de afzwaaiers naar het hek begeleid. 

 

 

 Hartelijk welkom aan onze nieuwe collega’s; zij 

stellen zich hieronder voor: 

Door het vertrek van Annemiek en Hans én door een ruimere 
financiering kunnen we 3 nieuwe collega’s begroeten: 
 
Die nieuwe juf in groep 3? Dat ben ik: Kiki Bartels, woonachtig in 

Bilthoven, getrouwd met Wouter en heb twee kinderen (Jip 7 jaar en 

Jelijne 5 jaar). Na meer dan 11 jaar bij bol.com gewerkt te hebben als 

software engineer en scrummaster, maak ik de switch van het 

bedrijfsleven naar het onderwijs. Momenteel ben ik in de afrondende 

fase van mijn deeltijdopleiding aan de Marnix Academie. In mijn vrije 

tijd verveel ik mij niet. Naast de tijd met mijn gezin slokken 

longboarden, golfen, hockey, Fifa, tekenen met markers en mijn 

sneaker-tic een groot deel van mijn tijd op. Ik kijk er erg naar uit om 

samen met de kinderen veel plezier te maken en ze te begeleiden in 

hun eigen unieke ontwikkeling. Tot snel! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leuk om kennis te maken! Ik ben Evelien Bohlander en woon met man 

en jongste zoon in Utrecht. (Oudste zoon woont inmiddels alweer 2 

jaar op kamers in Leiden.)  

Ik heb veel zin om na de zomer te beginnen op ‘De Groen’. De 

afgelopen jaren heb ik met veel plezier voor groep 7 en 8 op de 

Gooische School in Laren gestaan maar wilde graag een baan 

dichterbij Utrecht. Daarvoor werkte ik als communicatieadviseur in 

het bedrijfsleven. Ook erg leuk maar toen ik eenmaal als moeder op 

de basisschool van mijn kinderen rondliep, voelde ik ineens wat ik 

echt graag wilde: juf worden! En dat doe ik nog steeds met heel veel 

passie en plezier. 

De reden dat ik voor De Groen heb gekozen is omdat ik hier een 

aantal keer heb ingevallen. De sfeer sprak mij toen al enorm aan dus 

toen hier een plekje vrijkwam, heb ik direct een brief geschreven en 

diverse leuke gesprekken gevoerd. Kortom, ben heel blij met de 

gemaakte keuze! 

 

Hallo! Ik ben Jessica Mulder, bijna 34 jaar jong en ik woon met mijn 

gezin in Houten. Inmiddels ben ik ruim 12 jaar werkzaam in het 

onderwijs en heb in die jaren voornamelijk lesgegeven in de 

bovenbouw. Ik vind het fantastisch om kinderen te mogen begeleiden 

in hun ontwikkeling! Na al die jaren voor de klas en met de opleiding 

Educational Needs op zak, begon het te kriebelen om een andere 

functie te vervullen binnen het onderwijs. Ik vind het heel erg leuk dat 

ik op de Groen van Prinsterer de kans krijg om te blijven lesgeven aan 

kinderen en een begeleidende functie mag gaan uitvoeren buiten de 

klas.  

Naast mijn werk doe ik graag leuke dingen met mijn gezin en/of 

vriendinnen. Dansen is een hobby van mij en doe ik ook graag als 

sport. 

Ik wens iedereen een hele fijne zomervakantie toe en we spreken 

elkaar vast en zeker in het nieuwe schooljaar! 

 

Het team van de 

Groen van 

Prinstererschool 

bedankt u allen voor 

de plezierige 

samenwerking het 

afgelopen jaar en 

wenst u een heel fijne 

vakantie!  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Afscheid van Hans van 
Gurp  
 
In een vorige nieuwsbrief 

is het al vermeld; niet 

alleen Annemiek v.d. Ploeg 

gaat ons verlaten maar ook 

Hans van Gurp. Hans heeft 

eerst wat invalwerk bij ons 

gedaan en het afgelopen 

jaar heeft hij verschillende 

klussen geklaard. Eën van 

zijn taken was het 

begeleiden van een XL-

groep. Deze groep heeft 

onder zijn leiding een 

raketbouwwedstrijd 

georganiseerd . 

Vrijdamorgen 5 juli gingen 

er op het plein 

verschillende raketten de 

lucht in, sommige tot op 

grote hoogte. Hans 

bedankt voor je inzet. 

Een foto van de lancering 

van een van de rakketten 

ziet u hiernaast. 

 

 

 

 

 

 


