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Agenda
Vanaf a.s. vrijdag 17 uur
kan er weer worden
ingeschreven voor de
rapportgesprekken. Zie de
aparte brief die u daarvoor
ontvangen heeft.
Data gesprekken: van 22
t/m 26 maart.

Herhaalde oproep: dringend een ouder gezocht voor de
GMR Stichting Delta de Bilt
De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting
waarin een groot aantal scholen in De Bilt/Bilthoven verenigd zijn; de
Stichting Delta de Bilt. Elke school is hierin vertegenwoordigd met één ouder
en één staflid (leerkracht). De GMR is gesprekspartner van het bestuur van de
Stichting Delta. De komende maanden zullen belangrijke beslissingen
genomen moeten worden op bestuursniveau, die van invloed zijn op alle
basisscholen van Stichting Delta. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijzigingen in
de statuten, samenstelling van de Raad van Toezicht, benoeming nieuw
bestuur. Maar ook de mogelijkheid tot participeren in de Raad van Toezicht

De afgelopen maanden zijn
er ‘gewoon’ kinderen
begonnen met hun
loopbaan op de Groen;
daarom……..

en de benoemingsadviescommissie voor een nieuw bestuur. Op verschillende
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informatie over de wet medezeggenschap en een indruk van wat er in een
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(G)MR wordt besproken, vind je op https://infowms.nl. Interesse?? Laat het

groep 1-2 B.
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groep 1-2 A.
groep 1-2 C.

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

gebieden heeft de GMR advies- of instemmingsrecht. Het ontbreken van de
oudergeleding van de Groen beperkt deze belangrijke mogelijkheid tot
medezeggenschap. Er wordt ongeveer 5 keer per jaar vergaderd. Meer

zo spoedig mogelijk weten! (directie@groenvanprinstererschool.nl )

Vernieuwen schoolbibliotheek; interview met Lotte.
1. Voor de ouders die je niet kennen: wie ben je en wat doe je op de Groen
van Prinstererschool?
Hallo! Ik ben Lotte en vanaf september 2020 loop ik stage op de Groen. Ik heb
het afgelopen half jaar mogen genieten van groep 4 en vanaf maart heb ik de
eer en het genoegen om bij groep 8 stage te lopen.
Naast mijn studie werk ik drie dagen bij Bibliotheek Idea. Hier organiseer ik
activiteiten zoals de Kinderboekenweek en houd ik mij bezig met

cultuureducatie, waarbij ik lessen geef rondom leesbevordering op scholen.
Ook ben ik leesconsulent in opleiding. Een leesconsulent organiseert,

Sponsorkliks
Verschillende mensen

faciliteert en ondersteunt leerkrachten en vrijwilligers op een basisschool
bij de uitvoering van het lees-, taal- en mediabeleid.

hebben de weg naar

2. Dankzij jou hebben we een prachtige nieuwe bibliotheek op school met

‘Sponsorkliks’ al gevonden:

een hele grote verzameling nieuwe boeken, daar zijn we heel erg blij mee!

fijn! Een gemakkelijke

Hoe heb je dit aangepakt?

manier om ons spaarpotje

Een ideale schoolbibliotheek heeft natuurlijk een diverse collectie met

wat te vullen! Fijn is ook,

boeken die niet ouder zijn dan 10 jaar (met uitzondering van echte

dat het heel transparant is.

klassiekers uiteraard 😊). Mijn eerste stap was dan ook om te saneren,
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waarbij ik de meeste boeken uit de vorige eeuw uit de kasten heb gehaald.

hoeveel de school

Daarnaast is het voor een schoolbibliotheek van belang om de collectie up-

gesponsord wordt.

to-date te houden. Dit jaar heb ik, mede dankzij de bijdrage van de

Een tip: er is tegenwoordig

schoolcommissie, de kasten aangevuld met zo’n 300 mooie, nieuwe boeken.

ook een app beschikbaar

Daarna begon het tijdrovende klusje om alle boekruggen een kleurensticker

die het bestelllen van een

te geven. Op deze manier is het opruimen makkelijker (geel bij geel, blauw

product of het boeken van

bij blauw enz.) en kunnen de leerkrachten aan de leerlingen vertellen welke

een reisje nog simpeler

kleuren zij mogen lenen. Dit hangt af van hun leeftijd en het leesniveau. Als

maakt.

laatste heb ik alle leerlingen uitgelegd hoe zo’n bibliotheek nou in zijn werk

Nogmaals van harte

gaat. De leerlingen reageerden enthousiast op de nieuwe boeken en met

aanbevolen en vast dank –

een boekpromotie heb ik een aantal wat onbekendere boeken aangeraden.

we doen het tenslotte voor

Nu is het écht tijd om te genieten van alle toffe boeken!

de kinderen 😊

3. Wat is je lievelingsboek? (nu en toen je zelf las als kind)
Pff… moeilijke vraag zeg! Vroeger las mijn
vader altijd ‘Het sleutelkruid’ van Paul
Biegel voor. Dat is en blijft een tijdloos
prachtig boek. Van de ouders van groep 4
heb ik een prachtige uitgave van ‘De kleine
prins’ gekregen, hier ben ik ontzettend blij mee en die heeft een ereplekje
gekregen in mijn boekenkast! Verder is mijn eigen boekenkast (naast de
volwassen literatuur) vooral gevuld met schrijvers als Anna Woltz, Tineke
Honingh, Simon van der Geest, Bibi Dumon Tak, Kimberly Brubaker Bradley,
Arend van Dam, Charlotte Dematons… Moet ik doorgaan?! 😉

4. Waarom is een goede schoolbibliotheek zo belangrijk?
Een goede en rijke schoolbibliotheek draagt bij aan de leesmotivatie. Kinderen lezen steeds minder
vaak en helaas met steeds minder plezier. Toch is en blijft het lezen van langere stukken teksten
ontzettend belangrijk. Dit draagt bij aan een uitgebreide woordenschat; wist je dat door elke dag 15
minuten te lezen de woordenschat met 1000 nieuwe woorden per jaar omhoog gaat!? Daarnaast
zorgt een goede leesvaardigheid voor betere concentratie en verhoogt het je kansen op de
arbeidsmarkt. Als laatste ontdekken we onszelf door te lezen. We herkennen ons in personages,
spiegelen onszelf aan daden en we zijn sneller bewust van onze eigen (sociale) acties en reacties.
5. Wat kunnen ouders thuis doen met hun kinderen?
Als kinderen thuis in hun vrije tijd vaker lezen komen ze in een positieve spiraal, waarbij hun
woordenschat steeds wordt uitgebreid, ze steeds vaardiger worden in lezen en dus sneller een boek
zullen pakken. Ook voorlezen heeft een ontzettend grote meerwaarde, óók voor oudere kinderen. En
natuurlijk het goede voorbeeld geven; in plaats van samen tv kijken kun je ook samen lekker
wegduiken in een heerlijk boek! En het maakt echt niet uit of dit nou hoogstaande literatuur of een
liefdesroman is…
Wist je dat alle kinderen onder de 18 gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? Zo zijn er ook
buiten schooltijd genoeg mogelijkheden om een goed boek (voor) te lezen! 😊

Vanuit de
schoolcommissie
Dag allemaal,
Graag informeren wij jullie over
de schoolcommissie vergadering
van 8 maart. Zoals alle
vergaderingen van het afgelopen
jaar hebben wij ook
maandagavond weer via Teams
de zaken voor de
schoolcommissie besproken.
Hierbij een korte samenvatting van deze vergadering.
Wij zijn heel blij met alle reacties op de tevredenheidsenquête over de schoolcommissie, dank
daarvoor! Daaruit blijkt dat meer gestructureerde communicatie de wens is van veel ouders, zowel

vanuit het docententeam als vanuit de schoolcommissie. Wij volgen dat op door voortaan na elke vergadering
een thema of korte samenvatting te delen met jullie. En daarnaast is de Schoolapp hiervoor natuurlijk ook een
mooie oplossing. Daarom gaan wij aan de slag om de werking van de Schoolapp verder te verbeteren.
Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de Paasviering in volle
gang. Het docententeam en de Paascommissie zorgen er samen
voor dat het voor alle kinderen weer een mooie en
chocoladerijke viering wordt!
Uit een rondje langs alle klassen hoe het gaat en waarin wij de
vragen en suggesties van ouders bespreken, blijkt dat veel
ouders het meehelpen aan activiteiten missen vanwege de
covid-maatregelen. Wij delen dat gemis en hopen dat we
samen met het docententeam, jullie en de kinderen zo snel mogelijk weer leuke activiteiten kunnen opstarten.
Tot slot gaf Arnaud onze penningmeester een update over de financiën. Het restantbudget uit 2020 van de
schoolcommissie is inmiddels voor een deel besteed aan de vernieuwing van de schoolbibliotheek. Daarnaast
wordt geïnvesteerd in een nieuw speeltoestel en is de ambitie om dit jaar te starten met het vergroenen van
het schoolplein. Op 8 april staat een volgende vergadering gepland, mocht je daar vragen of suggesties voor
hebben, laat het dan weten aan een van de leden of via schoolcommissie@groenvanprinstererschool.nl
Groeten,
De leden van de Schoolcommissie

Jubileumuitje naar de Efteling

Het uitje naar de Efteling met de hele school, dat verplaatst was naar 14 april, wordt weer uitgesteld. We
moeten goed bekijken of het nog wel zin heeft om voor de zomervakantie een nieuwe dag te plannen of dat
we het over de zomer heen tillen. Het is fijn om dit te kunnen doen zonder dat er allerlei ristricties zijn, daar
kost het teveel voor. Wordt vervolgd…….

