
NIEUWSBRIEF
Groen van Prinstererschool

  29 MAART 2022

- Nieuw meubilair
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schoolcommissie.
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- Studiedag van 17 maart j.l.
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 Agenda
- 30 maart: Grote Rekendag
- 14 april: Paasviering
15 t/m 18 april: Goede Vrijdag
& Paasweekend
- 25 april: schoolfotograaf
- 27 april: Koningsdag (vrije
dag)
- 28 april: Koningsspelen
- 2 t/m 13 mei: meivakantie

OVERZICHT:Nieuw meubilair in de groepen 1-2

Op maandag 4 april wordt er nieuw meubilair geleverd voor de
groepen 1-2. Het gaat om tafels, stoeltjes, bureaus en kasten.
Het huidige meubilair is dan overtollig en dat kan weg. Veel
tafels en stoeltjes kunnen nog prima een tweede leven krijgen:
met een schuurmachine en een kwast verf / lak kan er nog veel
plezier aan beleefd worden. Heeft u belangstelling? Geef het
aan. Vanaf vrijdagmiddag staat het in het in speellokaal en kan
het gewenste’ (gratis) opgehaald worden. We zetten wel een
potje neer voor het geval u er toch iets voor wilt geven. Wij
doneren dat dan weer aan het doel waar we recent voor in actie
zijn geweest.

Schoolfotograaf
Op maandag 25 april komt weer de schoolfotograaf. Er worden groepsfoto’s en portretfoto’s gemaakt.
Ook kunnen broertjes / zusjes die al wel op school zitten samen op de foto. Het bestellen kan via de
site van de fotograaf. Bijzonderheden daarover volgen nog.



De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 30 maart.Het is een dag voor groep 1 tot en met 8
die helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse
opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat
zien hoe leuk rekenen kan zijn. 
De titel van de 20e Grote Rekendag is ‘Bouwavonturen’. 
Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij bouwen: tekenen, 
inschatten, rubriceren, plannen. De kinderen combineren 
denkkracht met handvaardigheid. Een heel avontuur! Ze 
ontdekken hoe het is om architect te zijn of constructeur 
of bouwer.
Tijdens deze Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend
 rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest 
van hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk!

De grote rekendag 2022 op de Groen

Schoolcommissieoverleg 23 feb 2022
Op woensdagavond 23 februari was er weer een online (hopelijk de volgende keer echt weer fysiek!)
schoolcommissie vergadering. Renate van Wessel sluit de eerste keer aan omdat ze zich de komende
tijd als verkeersouder in gaat zetten voor verkeerszaken in/om de school. Erg fijn om er weer iemand
in te hebben met dit aandachtspunt! Verder is er ook 
steeds meer mogelijk, en geven we als klassenouders 
aan dat het gemist wordt door ouders dat we de school
 nog amper in mogen. Gelukkig hebben de leerkrachten 
hier aandacht en een plan voor om dit de komende tijd 
vaker mogelijk te maken. Ook kunnen de geplande 
activiteiten doorgaan en staan er voor de komende tijd 
de paasviering, speldag, een schoolfeest (of een variant
 hierop) en een sponsorloop op de planning. De school-
commissie is blij dat er weer meer georganiseerd kan 
worden, is hier druk mee en zal binnenkort ook bij alle 
ouders in de lucht komen voor helpende handen. Een
 leuke manier om weer in school te komen, je kind daar
 met klasgenoten bezig te zien en andere ouders weer 
eens te spreken!

 

Smartwatches
Het blijkt dat een toenemend aantal kinderen een smartwatch hebben. Het kan een handig
communicatiemiddel zijn, net zoals een telefoon, maar we vinden het geen goed idee als kinderen
te pas en te onpas op school gebruik maken van hun smartwatch. Net zoals we het niet toestaan
dat een mobile telefoon onder schooltijd gebruikt wordt geldt dat ook voor dit type horloge. Het best
is dus deze thuis te laten of alleen buiten schooltijd te gebruiken.

Studiedag van donderdag 17 maart

De afgelopen studiedag, waarop we als team gelukkig weer fysiek bij elkaar konden zijn, hebben
we ons o.a. bezig gehouden met de volgende onderwerpen:



-  Sociaal emotionele vorming: we gaan het komend schooljaar werken aan het verder vorm en
inhoud  geven van 1 lijn van deze vorming binnen de school. Dit doen we op basis van de training
sociaal emotionele vorming die normaal gesproken in groep 5 aan een beperkt aantal kinderen
wordt gegeven. Belangrijk is om tot een gemeenschappelijke taal te komen waarmee we kinderen
op weg helpen. Verschillende ervaringsdeskundige collega’s gaan hier het team in meenemen.
-  Identiteit: onze identiteit is een terugkerend en boeiend gespreksonderwerp in het team. Nu lag
het accent op ‘Identiteit en Pasen’ – wat willen we de kinderen meegeven? 
-  Onderzoekend leren: dit is een traject van de afgelopen jaren waar we al zoekend naar de
juiste manier passend bij onze school, steeds meer inhoud aan geven. Wat betekent dit voor een
leerkracht? Word je alleen een soort coach of ligt de waarheid ergens in het midden? Het is zeker
dit laatste; je geeft nog steeds informatie, neemt kinderen mee op ontdekkingseis, maar er is ook
een punt waarop kinderen zelf onderzoeksvragen kunnen gaan formuleren. Dat is een kunst op
zich! Hoe doen je dat? Welke ruimte is er en niet onbelangrijk – welke kaders zijn er? Erg
interessant om mee bezig te zijn!
-  Autonomie op de Groen: ook een heel boeiend onderwerp. Hoe kijken we daar tegenaan,
zowel voor de kinderen als voor ons als team? Heel goed om daar tot concrete afspraken te
komen zeker omdat de afgelopen jaren er best wat nieuwe collega’s bij zijn gekomen.
-  Expliciete Directe Instructie, ook wel het EDI-model genoemd, staat dit en het volgend
schooljaar centraal. Dit, omdat we steeds kijken of er winst behaald kan worden in ons onderwijs,
gewerkt kan worden aan kwaliteitsverbetering. Dus hebben we een cruciaal onderdeel van ons
onderwijs – de instructie – onder de loep gelegd. We kijken naar de theorie van het EDI-model,
brengen e.e.a. in de praktijk en observeren dat in de groepen. De ervaringen en observaties delen
we en komen stap voor stap tot algemene afspraken. 

 
Het was een fijne, zinvolle studiedag - veel gedaan!

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een orgaan op school, waarin wordt meegepraat over verschillende
beleidsonderwerpen op school. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de sociale veiligheid op school,
formatie en de kwaliteit van het onderwijs.  

Om de MR nog beter op de kaart te zetten, hebben we onlangs met elkaar een bijscholing
gevolgd. Hierin werd de rol van de MR besproken en op welke manier we de MR binnen onze
school steviger kunnen neerzetten. 

De MR bestaat momenteel uit twee ouders, Marijn Molenaar (moeder van Maud (1/2B) en Milou
(4) en Jantine Visser (moeder van Berne (1/2C), Willem (3), Ellemarie (6) en Noud (8).
Vanuit het personeel vertegenwoordigen Lisette Weenink (gr. 5) en Elvira Bemelmans (IB’ er) de
MR.

Graag zouden we de MR willen uitbreiden met nog een ouder. Wanneer je interesse hebt kan je
informatie inwinnen bij de bovengenoemde personen of een mail sturen naar het onderstaande
mailadres.

Op dinsdag 24 mei komt de MR bij elkaar; dit is openbaar voor alle ouders. Wil je hierbij
aansluiten dan kan je je aanmelden bij mr@groenvanprinstererschool.nl.

mailto:mr@groenvanprinstererschool.nl


Koningsspelen 2022!

Het is weer tijd voor een feestje. Een koninklijk feestje! 

Op donderdag 28 april vieren we op school de koningsspelen. Het thema van de
koningsspelen is dit jaar: voel je fit! Deze dag staat in het teken van sport, spel en veel
plezier. De kinderen mogen uiteraard in rood/wit/blauw/oranje (of een wilde combi) naar
school komen!

De groepen 1 t/m 6 komen op het gewone tijdstip naar school en zullen eerst naar de klas
gaan. Na een gezamenlijk opening, waarbij de kinderen zullen zingen en dansen op het
nieuwe koningslied (FitTop10!) zal de rest van de dag bestaan uit verschillende
momenten, maar sowieso een spelletjescircuit op het plein… inclusief springkussen!

Bij deze dag past een gezonde lunch die de kinderen zelf meenemen. Willen jullie hier
vandaag extra op letten?

Groepen 7 en 8 zullen op het terrein van FC de Bilt clinics aangeboden krijgen van
verenigingen uit de Bilt/Bilthoven. Verdere informatie hierover volgt en krijg je van de
betreffende leerkracht. 

We hopen op een zonnige dag!


