
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

30/10 controle op luizen 

 

31/10 Inloopmoment 
(8:20-8:45u) voor 
de groepen 3 t/m 
8 & Creamiddag 
bovenbouw 

 

6/11 Stakingsdag; 
schoolgesloten 

 

3/11 Inloopochtend 

 

7/11 Creamiddag 

bovenbouw 

 

14 & 21/11
 Creamiddag 
middenbouw 

 

27/11 Rapportmiddag / 
avond 

 

28/11 Rapportmiddag / 
avond 

 

 

 

 

 

6 november stakingsdag – school gesloten 

Zie voor bijzonderheden de brief in de bijlage. 

 

Welbevinden 

We  merken dat sommige kinderen wel eens moeite hebben met het 

respectvol met elkaar om  gaan en niet altijd weten wat de juiste 

houding is als je wordt aangesproken op je gedrag. Het gaat hierbij 

om een paar kinderen die helaas wel de sfeer tijdens het leren en 

spelen beïnvloeden. We proberen op verschillende manieren 

kinderen te leren hoe we het samen goed kunnen hebben hier op 

school. Daar hoort brutaal en grensoverschrijdend gedrag naar elkaar, 

niet bij. Beide termen zijn weliswaar lastig te definiëren maar we 

doen ons best om nadrukkelijker te laten merken dat er grenzen zijn. 

Het uitgangspunt is daarbij dat “het ongewenste gedrag” van enkele 

kinderen niet het plezier van de andere kinderen tijdens het leren en 

spelen negatief mag beïnvloeden. Om de speelmogelijkheden tijdens 

de pauze te vergroten gaan we de pauzetijden aanpassen waardoor 

er minder groepen tegelijkertijd op het plein zijn. De afgelopen 

periode hebben we diverse “extra” speelmaterialen aangeschaft. We 

hopen door deze veranderingen dat de kinderen meer ruimte en 

mogelijkheden hebben om verschillende spellen te spelen. 

 

 

In kaart brengen sociaal-emotionele ontwikkeling 

leerlingen 

Tijdens de 'Gouden Weken' voor de herfstvakantie zijn alle groepen 

actief bezig geweest met de groepsdynamiek.  
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Veilige 

Schoolomgeving 

De Groen van 

Prinstererschool is actief 

aan de slag met het 

onderwerp verkeer. In het 

kader van een Veilige 

Schoolomgeving is de 

enquête door 

Verkeersouders uitgezet 

onder de ouders van de 

leerlingen op school. Hoe 

staan de zaken er nu voor? 

96 ouders van 151 

leerlingen vulden de 

enquête in. De uitslag 

vindt u in de bijlage. 

  

 

 

Na afloop van deze periode heeft elke groep in kaart gebracht wat 

het beeld is op groeps- en kindniveau en gaan we op schoolniveau 

een beeld vormen waar nog kansen liggen om nieuwe doelen te 

stellen op sociaal-emotioneel gebied. Dit doen we d.m.v. van het 

maken van een sociogram en het afnemen van ZIEN! Dit wordt 

vervolgens op een doelgerichte wijze besproken met de leerkracht en 

het ondersteuningsteam, bestaande uit de IB-er en twee leerkrachten 

van school. 

Sociogram 

Een sociogram is een grafische weergave van onderlinge relaties, 

bijvoorbeeld in een groep. Hierdoor kan een leerkracht zien hoe de 

sociale verbanden in een klas zijn. 

Om een sociogram te krijgen moet je eerst sociometrisch onderzoek 

doen. Dit doe je door alle kinderen uit de klas enkele vragen voor te 

leggen, zoals: Met wie speel je graag? Naast wie zou je graag willen 

zitten in de klas? 

De uitkomsten worden verwerkt in een sociogram. Een sociogram 

maken helpt bij het onderkennen van de structuren in de groep, de 

leiders en de kinderen die sociaal geïsoleerd zijn. 

Na afname van een sociogram kun je gerichte interventies plegen op 

groepsgedrag of op het gedrag van individuele leerlingen. 

Wat is ZIEN!? 

ZIEN! is gericht op in kaart brengen zorgbehoefte van leerlingen en 

het is een signaleringsinstrument van ParnasSys.  

Waarom wordt ZIEN! afgenomen? 

Buiten het feit dat het verplicht is om jaarlijks de sociale veiligheid van 

een school in kaart te brengen is het zeer interessant om te weten 

waar we als school staan op dit gebied. Waar liggen kansen voor de 

school, de groep, het kind en de ouders en wie heeft behoefte aan 

welke ondersteuning en hoe kan deze geboden worden.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

In het kader van het thema 

van de boekenweek 

Reizen, is groep 7 per fiets 

naar het 

Spoorwegmuseum gereisd 

waar ze van alles hebben 

geleerd over het reizen per 

spoor. Wat een 

interessante, leerzame en 

leuke ochtend! 

 

 

 

Goede doelengeld 

Op maandagochtend 

verzamelen we 

traditiegetrouw ‘goede 

doelengeld’; met dit geld 

proberen we verschillende 

goede doelen te steunen. 

Dit is naast de jaarlijkse 

actie die we houden voor 

een goed doel en voor de 

school. 

 

 

 

Wat kunt u als ouder(-s) doen? 

Tijdens de 10-minutengesprekken eind november kunt u vragen naar 

waar uw kind staat in de groep op sociaal-emotioneel gebied. Het kan 

ook zijn dat de leerkracht hier zelf over begint om een eventuele 

ondersteuning of plan op dit gebied te bespreken en hoe we uw kind 

hierbij kunnen betrekken. 

Waarom naar de peuterspeelzaal? 

Al  6 jaar is er in de Groen van Prinstererschool een peuterspeelzaal 

van Small Society. Peuters uit heel de omgeving zijn welkom, 

ongeacht welke basisschool ze gaan.  Vanaf 2 jaar zijn de peuters bij 

ons welkom.  De peuterspeelzaal is geopend van dinsdag tot en met 

vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur. De ontwikkeling, spelen en het 

gevoel van veiligheid staan bij ons centraal. Iedere peuter mag zich op 

zijn eigen wijze en tempo ontwikkelen. Wij kijken goed naar wat de 

peuter nodig heeft en hoe kunnen wij hem/haar hierbij kunnen 

begeleiden. Voor ons belangrijk dat de ouder en de peuter zich veilig 

voelen. Samen met twee pedagogisch medewerkers en twee 

geweldige vrijwilligers zorgen wij met liefde en passie voor de 

peuters. Wij bieden de peuters gerichte activiteiten aan, kijken 

daarbij goed wat bij de belevingswereld, de leeftijd en de interesse 

van de peuter past. De activiteiten zijn veelzijdig, u kunt hierbij 

denken aan de kring, bewegen (op muziek), knutselen, een spelletje 

of voorlezen. Er is veel ruimte voor vrijspelen en individuele aandacht. 

Wij bieden veel extra activiteiten aan zoals, het voorleesontbijt, 

herfstwandeling, Sinterklaas, kerst en het zomerfeest.   

Wij hebben weer enkele plekken vrij. Voor informatie kunt u altijd 

bellen voor een afspraak of loop even binnen bij de peuterspeelzaal.  

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Weeda,Psz Small Society 

pszsmallsocietydebilt@gmail.com 

06-27385356 

 

Hartelijk welkom aan: 

mailto:pszsmallsocietydebilt@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het spaarpotje wordt 

voornamelijk gevuld door 

kinderen in de onderbouw 

maar oudere kinderen 

kunnen natuurlijk ook 

helpen! We vinden het op 

de Groen fijn om 

kleinschalige projecten te 

steunen waarbij we weten 

dat gedoneerd geld ook 

goed terecht komt. We 

hebben recent iemand op 

bezoek gehad die zich 

inzet voor de stichting Keti 

Utulie. Deze stichting laat 

kinderen in het lepra dorp 

Blessed Camp in Kenia 

naar school gaan en draagt 

bij aan het verbeteren van 

hun leefomstandigheden. 

De verhalen zijn schrijnend 

en doen je weer beseffen 

hoe goed we het hebben 

hier in Nederland. We 

willen de komende 

maanden het goede 

doelengeld doneren aan 

deze stichting. Meer 

informatie over hen is te 

vinden op www.keti-

utulie.nl 

 

Charlotte              groep 1-2 B. 

Ole                         groep 1-2 B. 

 

We hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen bij ons en wensen hen 

een fijne tijd toe op de Groen van Prinstererschool.  

 

Hygiëne bij de toiletten 

We krijgen regelmatig vragen over de hygiëne van de toiletten in de 

school. Wij weten dat de toiletten zeer regelmatig worden gebruikt 

door een grote groep kinderen. ‘s Ochtends zijn de toiletten schoon 

en opgeruimd. Halverwege de dag worden de toiletten bij de kleuters 

nogmaals gereinigd. Het valt wel op dat veel kinderen nog weinig 

weten over het netjes en schoon naar het toilet gaan. Bij diverse 

gesprekken in de groep komt dit als aandachtspunt langs. Echter we 

gaan hierbij niet in op individuele kinderen. Hierbij hebben we de 

hulp van u als ouder nodig, het opvoeden en begeleiden van de 

kinderen is een taak die we alleen samen met ouders kunnen 

oppakken. Dit specifieke punt, hoe ga je naar het toilet en zorg je dat 

het netjes blijft is zo’n onderwerp dat past in de persoonlijke 

begeleiding en gespreksvoering tussen ouder en kind. We hopen dat 

u dit met uw kind wilt bespreken, zodat we de komende periode alle 

kinderen kunnen laten “genieten” van een schoon toilet. 

 

  

http://www.keti-utulie.nl/
http://www.keti-utulie.nl/

