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Voorwoord
De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zijn
alweer voorbij. We zijn blij en dankbaar dat alle
leerkrachten aan het werk zijn en de kinderen weer in de
klas zitten. Na het afgelopen schooljaar realiseren we ons
dat dit zomaar opeens anders kan zijn. We hopen dat we
dit schooljaar weer een redelijk gewoon schooljaar gaan
krijgen. Toch zullen er ook nu aanpassingen zijn en
dingen anders gaan dan dat we gewend waren. De
omgekeerde zeven minuten avond en de jaaropening
hebben een iets andere vorm gekregen. Zoals het er nu
naar uitziet zal de open lesmorgen niet doorgaan. We zien
op dit moment geen mogelijkheden om zoveel ouders
tegelijk de school binnen te laten. Gelukkig kunnen er ook
heel veel dingen wel weer doorgaan, alle lessen worden
weer in de klas gegeven, de sportdag gaat door enz.
En bij alles mogen we weten dat God onze Bewaarder is.
Zoals zo mooi staat geschreven in Psalm 121, uw
Bewaarder zal niet sluimeren of slapen. God is er dus
altijd voor ons en zal over ons waken, ook dit schooljaar.
Met deze boodschap mogen we in vertrouwen het
schooljaar ingaan.
Welkom/Lief en leed
In groep 1 zijn Hannah, Joris, Sophie, Nikita, Esther,
Yoshua en Luuk nieuw bij ons op school. In groep 5 is er
ook een nieuwe leerlingen bij, Matthias. We wensen jullie
allemaal heel veel plezier bij ons op school!
Avar (groep 1) gaat verhuizen naar Nieuw-Lekkerland.
We wensen je alvast veel plezier en hopen dat je snel
gewend bent in je nieuwe klas.
Mirthe (groep 1/2) kan helaas nog niet naar school
komen. Haar weerstand is na de beenmergtransplantatie
nog te laag om op school in de klas aanwezig te zijn. Het
is heel fijn dat ze door middel van KlasseContact de
lessen in de klas mee kan doen.
Wilt u het aan ons doorgegeven als uw kind een
kinderziekte heeft zoals waterpokken? We geven dit dan
weer door aan de ouders van Mirthe.

Agenda
15 september:
Omgekeerde 7 min. avond
21 september:
13.00 uur Jaaropening
24 september:
Schoolfotograaf
25 september:
Sportdag
29 september:
15.00 uur Start naschoolse
activiteit, op reis met Amadeus
6 oktober:
Start dammen gr 5/6 en 7/8
8 en 9 oktober:
School op Seef
13 oktober:
Ontruimingsoefening
19-23 oktober:
Herfstvakantie
29 oktober:
Studiemiddag team, leerlingen zijn
’s middag vrij
30 oktober:
Start crea carrousel gr. 5-8

Omgekeerde zeven minuten avond/contact leerkracht
Dinsdag 15 september is de omgekeerde zeven minutenavond. U bent dan in de
gelegenheid om iets over uw eigen kind te vertellen wat van belang is voor de
leerkracht. U heeft zich hier inmiddels voor op kunnen geven en een briefje terug
gekregen hoe laat u wordt verwacht.
Heeft u tussendoor een vraag aan een leerkracht, dan kunt u de leerkracht altijd een
bericht sturen via Parro, mail of telefonisch. En indien nodig kan er een afspraak
gemaakt worden met de leerkracht.
Jaaropening
Elk jaar openen we het schooljaar met elkaar in de kerk. Dit jaar een iets andere
opzet omdat we geen mogelijkheden zien om met zoveel ouders in de kerk te zijn.
We houden de jaaropening nu onder schooltijd. Om 13.00 uur gaan de kinderen met
hun eigen groep naar de kerk. Tussen alle groepen houden we steeds meerdere
banken leeg om voldoende afstand te houden.
De jaaropening zal via https://hervormdoud-alblas.nl/erediensten/ live mee te
luisteren zijn. In verband met de privacy zullen de kinderen niet in beeld zijn. U
ontvangt van ons nog het programma.
Kwink
De eerste lessen van Kwink zijn weer in de klas gegeven. In de bijlage de ouderbrief
met de onderwerpen waar we de komende weken aan werken in de klassen en de
koelkastposter om met uw kind(eren) te bespreken.
Verder geven we in de eerste 6 weken
veel aandacht aan groepsvormende
spellen en werkvormen. Na iedere
vakantie moet een groep weer opnieuw
gevormd worden, ook al zitten de
leerlingen vaak al jaren bij elkaar in de
klas. Door te investeren in een
positieve groepssfeer willen we
voorkomen dat kinderen buiten de
groep vallen of gepest worden. Mocht
een kind zich toch gepest voelen dan is
het belangrijk dat ze dat tegen de
leerkracht of onze pestcoördinator, juf
v/d Berg, zeggen. Juf van den Berg zal in de anti-pestweek (21 t/m 25 sept.) weer
een rondje doen langs alle klassen om dit ook tegen de kinderen te vertellen.
Jaarverslag MR 2019/2020
Graag willen wij als medezeggenschapsraad (MR), u op de hoogte houden van wat
we dit jaar hebben gedaan. Wij zijn deze jaargang twee keer als MR bij elkaar
gekomen en er is twee keer bij elkaar gekomen samen met het bestuur. Normaal
gesproken komen we als MR vaker bij elkaar maar door het coronavirus was dit
helaas niet mogelijk. Het was een bijzondere en uitdagende jaargang dit jaar, zeker
ook voor de leerkrachten hoe ze met de situatie om moesten gaan. Als MR denken
wij dat dit goed is ingevuld, ook al beseffen wij ons dat het ook veel heeft gevraagd
van de ouders en dat het soms flink aanpoten was. Ja, les geven is een bijzonder
vak. We hopen dat het aankomende jaar weer normaal mag zijn.
Hieronder volgt een overzicht waar we ons als MR zoal mee bezig houden:
· We hebben samen met het bestuur gezocht naar nieuwe kandidaten om in het
bestuur plaats te nemen. En later ook naar kandidaten om op de lijst te zetten om
zitting te nemen in de MR het volgende schooljaar.

· We hebben het oudertevredenheidsonderzoek geëvalueerd.
· We hebben het vakantierooster, de begroting en de formatie voor het volgende
schooljaar ingezien, besproken en goedgekeurd.
· We hebben het samen gehad over het afscheid van groep 8. Het is jammer dat we
niet op de traditionele manier afscheid konden nemen. Maar er is een goed
alternatief gevonden in de vorm van een film in plaats van een musical.
· We hebben de verschillende punten die jullie als ouders via de MR-leden doorgaven
besproken en neergelegd bij de directie.
· Evaluatie corona, ouders overwegend positief over de mail en gebruik parro.
Intensief voor werkende ouders. Maar aanbod vanuit school is als positief ervaren.
Via deze weg willen we ook afscheid nemen van mevr. de Kloe, we willen haar
bedanken voor 6 jaar betrokken, gestructureerde en trouwe dienst als MR lid. Tevens
willen we mevr. Bouter van harte welkom heten in de MR als vervanger van mevr.
de Kloe.
Skatebaan
Vandaag wordt om 16.00 uur de skatebaan op het trapveld officieel geopend. Er is
een feestelijke opening met iets leuks voor de kinderen.
Schoolfotograaf
Donderdag 24 september komt de schoolfotograaf. Dit jaar zijn alleen de
groepsfoto’s aan de beurt.
Giga Molenlanden
Op dinsdag 29 september start de naschoolse activiteit “Op reis met Amadeus” voor
de groepen 1 t/m 3. Tijdens de lessen van de workshop gaan de kinderen ontdekken
dat je met de oude muziek van Mozart heel veel leuke dingen kunt doen. Je zult
melodietjes herkennen en nieuwe melodieën ontdekken. We spelen en zingen mee.
We leren over sterk en zacht, langzaam en snel. En kruipen bij Mozart in de koets
om met hem mee te gaan op zijn muzikale reis. Ga jij ook mee? De lessen zijn op
dinsdag 29 september, 6, 13 en 27 oktober, van 15.00-15.45 uur. Opgeven kan via
onderstaande link.
https://www.gigamolenlanden.nl/activiteiten-oudalblas/
Binnenkort is het weer de Nationale Sportweek. In de week van 18 t/m 27
september willen we iedere inwoner in Molenlanden van jong tot oud op een
laagdrempelige manier in beweging brengen. Daarom organiseren we dit jaar de
Stap en Trap vierdaagse. Helaas kon de reguliere vierdaagse dit jaar in diverse
kernen niet door gaan.
In het kort: Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de 2.5, 5, 10 of 25 km afstand.
Je kunt zelf kiezen hoe de afstand wordt afgelegd, al wandelend, fietsend, skatend of
hardlopend. In de week van 18 t/m 27 september moet de afstand vier dagen
worden volbracht. Dit wordt bijgehouden d.m.v. een app. Voor deze app is alleen bij
het opstarten internet/wifi nodig, tijdens het bewegen zelf niet. Inschrijfgeld kost €5.
Een deel van dat inschrijfgeld gaat naar een zelfgekozen lokale organisatie die dit
jaar niet de vierdaagse kon organiseren. Zo kunnen zij er volgend jaar een extra
mooi feestje van maken.
Schrijf nu in op www.gigamolenlanden.nl en doe mee met de Stap & Trap
vierdaagse. Deelname wordt beloond met een medaille. Zie bijgevoegde flyer.

Parro
Naast de mail of de telefoon gebruiken we in elke klas Parro om snel en makkelijk
met ouders te communiceren.
Bijna alle ouders hebben zich weer aan de nieuwe groep gekoppeld. Mocht u dit nog
niet gedaan hebben? Wilt u dit dan nog doen? Omdat nog niet alle ouders aan Parro
zijn gekoppeld hebben we de zeven minuten avond nog
handmatig ingedeeld. De volgende tien minuten avonden
zullen we dan via Parro indelen. Daarnaast staat het
huiswerk van uw kind ook op Parro.
De school heeft toestemming nodig om beeldmateriaal van
uw kind te delen. Voorheen deden we dit per brief maar dat
kan nu in Parro. Wilt u daarom in Parro de privacy
instellingen invullen. Dit doet u door in Parro onderin naar
het vierde tabblad te gaan. Tik dan op privacy voorkeuren
en geef per kind aan wat de voorkeuren zijn. Dit doet u
door op de stipjes of het potlood achter het kind te klikken.
Alvast bedankt!
Start dammen
Dinsdag 6 oktober beginnen de
damlessen weer voor groep 5/6 en 7/8.
Juf van Dongen damt met groep 5 en 6
en meester Gouman met groep 7 en 8.
Uw kind kan zich opgeven bij de juf of
meester.
Corona/ventilatie
We krijgen regelmatig vragen van ouders of hun kind naar school mag omdat er
verkoudheidsklachten zijn. We zetten daarom alle maatregelen nog even voor u op
een rijtje.
Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis (behalve groep 1 en 2 bij
neusverkoudheid). Heeft er iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten?
Dan blijven ook de andere kinderen uit het gezin thuis totdat diegene geen koorts
meer heeft. Wordt iemand in het gezin getest op corona dan mogen de andere
kinderen naar school, mits degene die getest wordt geen koorts of benauwdheid
heeft.
Het was deze week in het nieuws, klassen die naar huis gestuurd worden omdat de
leerkracht thuis moet blijven met klachten en wacht op een test. Natuurlijk proberen
we dit zoveel mogelijk te voorkomen en zullen we als het lukt voor vervanging
zorgen. Mocht het toch gebeuren, dan zullen we u zo snel mogelijk informeren via
Parro. Kunnen de leerlingen meerdere dagen niet naar school dan zullen we voor
deze groep het thuisonderwijs weer opstarten.
Vanuit de overheid is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen om extra
onderwijs aan te bieden aan de kinderen die in de periode van thuiswerken
achterstanden hebben opgelopen. Deze subsidie heeft als doel dat leerlingen die hier
aan deelnemen een reëel perspectief hebben op het wegwerken dan wel inhalen van
de opgelopen achterstanden. De subsidie kan maar voor enkele leerlingen van de
school aangevraagd worden. We hebben deze subsidie aangevraagd om extra rekenen spellingslessen te geven op maandag- en vrijdagmiddag na schooltijd. De ouders
van de kinderen die in aanmerking komen zijn inmiddels benaderd.

In de lokalen is geen ventilatiesysteem aanwezig en ventileren we door middel van
natuurlijke ventilatie. In de klassen zetten we meerdere ramen open om de
luchtkwaliteit goed te houden. We hebben in school meerdere mobiele co2 meters
om de kwaliteit te meten. De luchtkwaliteit die we nu in de lokalen hebben gemeten
is steeds van voldoende kwaliteit. Zo voldoen we aan de richtlijnen.
Sportdag
Vrijdag 25 september hopen we met de hele school
een sportdag te houden op het Trapveld. Samen met
juf Zoë van Giga Molenlanden hebben we nieuwe
spellen bedacht en zijn we sportverenigingen aan het
regelen die ’s middags een clinic komen verzorgen. We
hebben ook al een aantal briefjes van ouders terug
gekregen die willen helpen, bedankt! Maar we hebben
nog meer hulp nodig. U kunt zich nog opgeven door het briefje ingevuld aan uw kind
mee naar school te geven of door een mailtje te sturen naar juf Stuij of juf de
Koning. We hebben er al veel zin in en hopen op een geslaagde, droge dag!
Schoolkalender/psalmrooster
De eerste schoolweek zijn de schoolkalenders uitgedeeld aan de oudste leerling uit
elk gezin. Mocht u geen kalender ontvangen hebben? U kunt een nieuwe vragen aan
de leerkracht van uw kind.
Psalm/zending
Iedere maandagochtend overhoren we in de
groepen 3 t/m 8 de psalm. We oefenen de psalm
iedere dag in de klas, oefent u thuis ook eens? Het
psalmrooster staat op de website en is als bijlage
bijgevoegd. Ook halen we iedere maandagochtend
zendingsgeld op voor de IZB en het adoptiekind van
Woord en Daad.
Fruit
Wilt u er weer aan denken om uw kind(eren) elke
dinsdag en donderdag fruit mee te geven.
Hoofdluis
De eerste hoofdluiscontroles zijn weer achter de rug. Elke klas heeft 2 moeders die
na elke vakantie ‘luizen’ pluizen. Als een kind in de klas hoofdluis heeft worden de
ouders daarvan op de hoogte gebracht door de betreffende leerkracht. Ook zullen de
andere ouders een mail krijgen met het verzoek hun kinderen extra te controleren.
Hoofdluis is een vervelend probleem wat toch regelmatig weer opduikt. Op school
werken we met het landelijk schoolprotocol voor hoofdluis (zie de website van
school). Controleer uw kinderen regelmatig op luizen en neten zodat u een ernstige
uitbraak kunt voorkomen. Ook is het fijn als u bij de leerkracht meldt als uw kind
hoofdluis heeft, dan kan deze de andere ouders vragen thuis extra te controleren.
Typen ambrasoft
In de corona thuiswerkperiode hadden de leerlingen in de groep 5-8 de mogelijkheid
om met de software van school thuis een typediploma te halen. Helaas werkt dit
programma op dit moment nog niet omdat er iets niet goed is met de licentie. Hier
wordt aan gewerkt. Zodra het weer werkt zullen we het u laten weten en kunnen de
kinderen die er nog mee bezig zijn weer verder.

Nieuws uit groep 1/2
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! De eerste ochtend was het best spannend
om weer naar school te gaan (ook voor de juffrouw😉), maar gelukkig waren we al
snel gewend in onze bijenklas. Wat is er veel te doen en te leren en wat gaat de dag
snel voorbij! We doen tussendoor gezellig allerlei spelletjes om elkaar goed te leren
kennen. We zingen, we kletsen, we spelen en we lachen veel met elkaar. We proberen
regelmatig foto's of berichtjes op Parro te plaatsen om u op de hoogte te houden en
om u te laten meegenieten met onze groep. In deze eerste schoolweken is ons doel
om elkaar te leren kennen en om de kinderen met plezier naar school te laten gaan.
En we leren en werken over bijen. Daarna besteden we aandacht aan de
christelijke Kinderboekenmaand met als thema “En toen.....". U hoort daar binnenkort
meer over. Zo hebben we heel veel plannen om er ook dit schooljaar weer een fijne
en leerzame tijd van te maken. Al onze thema’s sluiten aan bij de leerdoelen voor dit
schooljaar. Ons eerste uitje voor dit schooljaar staat gepland: donderdag 10
september gaan we naar de speeltuin en eten daar een lekker patatje! We hebben er
zin in.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor alle data geldt D.V. (Zo de Heere wil en wij leven zullen)

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

