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Voorwoord 
De eerste twee schoolweken zijn alweer voorbij. We hopen dat 

u met uw gezin heeft genoten van de vakantie. En dat u en uw 
kinderen inmiddels weer gewend zijn aan het schoolleven.  
We mogen God danken dat iedereen, kinderen en 

leerkrachten, weer terug op school zijn. Wat ontzettend fijn.  
We hopen en bidden dat we ook dit schooljaar weer de kracht 

krijgen om het werk in de klassen met veel plezier te doen. 
We gaan er samen met de kinderen weer een mooi schooljaar 
van maken. 

 
Welkom/lief en leed 

In groep 1 zijn Jaylinn, Levi, Eva, Jurre, Olivia, Annemijn, 
Jona, Milly, Siem en Thirza nieuw op school. We wensen jullie 
veel plezier bij ons op school! 

Ook in twee andere groepen zijn er nieuwe leerlingen 
bijgekomen. In groep 3 Dide en Emine Neda, in groep 7 Ruth 

en in groep 6 Lucas en Semih. Een nieuwe school is altijd weer 
even wennen. We hopen dat jullie je snel thuis voelen. 
De man van juf de Vries is ziek en zal de komende weken 

chemokuren ondergaan. Ze zal daarom iets minder werken en 
alleen de plusgroep en haar ICT werkzaamheden doen. Wilt u 

voor haar man en gezin bidden? 
 
Jaaropening 

Elk jaar openen we het schooljaar met elkaar in de kerk. Dit 
jaar, net als vorig jaar, onder schooltijd. Om 13.00 uur gaan 

de kinderen met hun eigen groep naar de kerk. Tussen alle 
groepen houden we steeds banken leeg om voldoende afstand 
te houden. De jaaropening zal via https://hervormdoud-

alblas.nl/erediensten/  live mee te luisteren zijn. U ontvangt 
van ons nog het programma. 

 
Omgekeerde zeven minuten avond/contact leerkracht 

Dinsdag 14 september is de omgekeerde zeven minuten 
avond. U bent dan in de gelegenheid om iets over uw eigen 
kind te vertellen wat van belang is voor de leerkracht. Via Parro heeft u een tijdsblok 

kunnen kiezen. De gesprekken vinden plaats op school. Wilt u zich aan de geldende 
coronamaatregelen houden als u voor een gesprek op school komt? 

 

Agenda 

14 september: 
Omgekeerde 7 min. avond 
 
14 en 15 september: 
Schoolfotograaf 
 
20 september: 
Jaaropening  
 
24 september: 
Sportdag 
 
27 september-1 oktober: 
Anti-pestweek 
 
30 september, 7 en 14 oktober: 
Groenmiddagen gr 5-8 
 
4 oktober: 
Voorstelling kinderboekenmaand 
 
5 oktober: 
Start dammen gr 5/6 en 7/8 
 
7 en 8 oktober: 
School op Seef 
 
18-22 oktober: 
Herfstvakantie 
 
2 november: 
Studiedag team, leerlingen vrij 
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Heeft u tussendoor een vraag aan een leerkracht, dan kunt u de leerkracht altijd een 

bericht sturen via Parro, mail of telefonisch. Indien nodig kan er een afspraak 
gemaakt worden met de leerkracht. 

 
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. Uit de extra NPO gelden krijgen de groepen 3 t/m 8 de komende 

weken ook 3 lessen van Grol weerbaarheid. 
Deze gymlessen zullen extra bijdragen aan de 
groepsvorming. Tijdens deze lessen doen de 

leerlingen allerlei teambuildingsactiviteiten en 
samenwerkopdrachten. Hierbij geven we 

aandacht aan vragen als: ‘’Hoe kunnen we 
het beste met elkaar omgaan? Hoe krijgen we 

de leukste sfeer in de klas? Hoe zorgen we 
dat iedereen het leuk heeft in onze groep?’’ 
Bij sommige opdrachten staat samenwerking 

centraal, bij andere werkvormen ligt de focus 
op communicatie en bij weer andere 

opdrachten staat vertrouwen centraal. De 
poster die u hiernaast ziet wordt gebruikt 
tijdens de lessen. 

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 (27 
september t/m 1 oktober) weer een rondje 

doen langs alle klassen om dit ook aan de 
kinderen te vertellen. 

 
Schoolfotograaf 
Op 14 en 15 september komt de schoolfotograaf naar school. Op dinsdag 14 

september maken we eerst de groepsfoto’s van elke groep. Daarna beginnen we met 
de individuele foto’s. Op woensdag gaan we verder met de groepen die nog niet aan 

de beurt zijn geweest. Ook kunnen er broer/zus foto’s gemaakt worden. U heeft 
hierover al een brief ontvangen. Wilt u ook met een broer/zus die niet op school zit 
op de foto dan kunt u intekenen op een lijst. Deze lijst ligt bij het hek van de 

kleuters. 
 

Gemeente Molenlanden 
Vanuit de gemeente Molenlanden zijn er meerdere initiatieven voor ouders en 
kinderen. Hieronder leest u er meer over, zie ook bijgevoegde flyers. 

Duurzaamheidsprijs 
Ben jij de duurzame (be)denker die in actie wil komen voor een duurzamer 

Molenlanden? Geef je dan op voor 25 september. 
Kinderburgemeester 

Wie wordt de eerste kinderburgemeester van Molenlanden?       



Vanaf vrijdag 3 september kunnen kinderen solliciteren op de functie van 

kinderburgemeester van de gemeente Molenlanden. Alle kinderen die 
in Molenlanden wonen en in groep 7 van een basisschool zitten, mogen 

reageren. Op www.molenlanden.nl/kids en in de bijgesloten 
flyer staat hoe kinderen kunnen solliciteren. Reageren kan tot 24 september 2021.  
Ideeën delen  

Kinderen die geen kinderburgemeester worden maar wel een mening hebben over 
wat belangrijk is voor Molenlanden kunnen ook op een andere 

manier meedenken. Ze kunnen hun ideeën, samen met hun klasgenoten, mailen 
naar kids@jouwgemeente.nl.   
Digitale ouderavond ‘Verleidingen van het puberbrein’ 

Tijdens deze bijeenkomst op 29 september wordt verteld hoe het puberbrein zich 
ontwikkelt en krijgt u praktische tips en adviezen. Hoe herkent u bijvoorbeeld 

signalen van gebruik bij uw tiener en hoe kunt u het gesprek aangaan over het 
(voorkomen van) gebruik. De bijeenkomst is dus niet alleen bedoeld voor ouders van 
een tiener die al in aanraking is gekomen met bijvoorbeeld alcohol, roken of lachgas. 

Ook als dit (nog) niet het geval is, is het interessant. 
Creatieve workshops 

De workshops (boetseren, zandschilderen en graffiti) zijn gratis en speciaal voor 
jongeren tussen de 10 – 18 jaar. 

Per workshop kunnen er maximaal 10 deelnemers meedoen, vol is dus echt vol. We 
hebben al een aantal aanmeldingen, dus het is handig om op tijd in te schrijven. 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@jongmolenlanden.nl. 

 
Parro/privacy  

Naast de mail of de telefoon gebruiken we in elke klas Parro 
om snel en makkelijk met ouders te communiceren. In parro 
leest u een berichtje aan de hele klas van de juf/meester of 

kunt u zelf een bericht sturen naar de juf/meester. Daarnaast 
gebruiken we de agenda in de hogere groepen voor huiswerk. 

De school heeft toestemming nodig om beeldmateriaal van uw 
kind te delen. 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 5 oktober beginnen de damlessen weer voor groep 5/6 en 7/8. Juf van As 
damt met groep 5 en 6 en meester Gouman met groep 7 en 8. Uw kind kan zich 

opgeven bij de juf of meester.  
 
Sportdag  

Het is weer bijna tijd voor de sportdag. D.V. vrijdag 24 september staat deze alweer 
op het programma. Er wordt hard gewerkt om hier weer een geweldige dag van te 

maken voor alle groepen. Ook dit jaar staan er weer diverse nieuwe, spectaculaire 
spellen op de kinderen te wachten. De brieven met informatie zijn al eerder de deur 
uitgegaan. Voor informatie over tijden wanneer uw kind(eren) aanwezig moet(en) 

zijn, verwijzen we u naar deze brief. We hopen dat de kinderen er 24 september 
uitgerust en wel tegenaan kunnen. Een sportieve groet van de commissie, juf Van 

Reeuwijk, juf ’t Hoen en meester Van Uden 
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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 in de schoolgids. Ook halen we iedere maandagochtend zendingsgeld 
op voor de IZB en het adoptiekind van Woord en Daad.  
 

Schoolgids 
De eerste schoolweek is de nieuwe schoolgids mee naar huis gegeven. De schoolgids 

is voor dit schooljaar en volgend schooljaar. Heeft u geen schoolgids ontvangen dan 
kunt er 1 vragen aan de leerkracht van uw kind.  
 

Fruit in de pauze 
Op dinsdag en donderdag is het op school fruitdag. Wilt u er steeds aan denken om 

op deze dagen uw kind(eren) fruit mee te geven? Alvast bedankt! 
 
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. 

 
Groenmiddagen 
Donderdagmiddag 30 september is de eerste Groenmiddag voor de groepen 5 t/m 8 

van dit schooljaar. Ze zullen 3 weken achter elkaar weer een keuze maken uit de 
verschillende workshops (schaken, vissen enz.) die er zijn. Daarnaast kiezen ze een 

thema uit Faqta talent. Met Faqta worden de kinderen uitgedaagd om leervragen te 
stellen, eigen onderzoeken te doen en dit aan het einde te presenteren aan hun 
groep. 

Voor de workshop vissen zijn we nog op zoek naar vaders/moeders/opa’s enz. om de 
kinderen te helpen. In de bijlage leest u hier meer over.  

 
Kinderboekenvoorstelling 
Van 6 t/m 16 oktober is de Christelijke Kinderboekenweek. Deze staat in het teken 

van 'Worden wat je wil'. Lezen is natuurlijk heel belangrijk en daarom willen we hier 
op een leuke manier aandacht aan besteden. Op 4 oktober komt Willemijn de Weerd 

daarom een voorstelling geven aan groepen 1 t/m 4 over haar kinderboek 
Uitvinders. En voor de groepen 5 t/m 8 geeft ze een workshop schrijven. 
 

Nieuws uit groep 1 
Na een heerlijke lange vakantie mochten we eindelijk weer naar 

school! Voor de kinderen van groep 1 was het extra spannend, 

want veel kinderen waren net 4 jaar geworden en mochten voor 

het eerst ECHT naar de basisschool! Sommige kinderen konden 

niet wachten om naar school te gaan en andere kinderen vonden 

het best een beetje eng, want je moet wennen aan de juf, aan de andere kinderen 

en een dag duurt soms erg lang als je pappa en mamma mist, dat begrijp je wel. Je 

moet opeens zelf je eten en drinken pakken (en alles opruimen als je klaar bent😉), 

je moet zelf leren om naar het toilet te gaan, om je eigen jas aan en uit te doen: 



kortom: het is allemaal vreemd en vermoeiend. Maar eerlijk is eerlijk: de kinderen 

leren supersnel!  

We leren nu de volgorde van de dag: wanneer spelen we binnen, wanneer spelen we 

buiten, wanneer eten we en drinken we, welke dag is het vandaag, hoeveel keer 

gaan we vandaag naar school enz. enz. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar als je 4 jaar 

bent, dan is het helemaal niet vanzelfsprekend. Gelukkig hebben we in groep 1 heel 

veel tijd om heerlijk te spelen, om te zingen, om mooie boeken te lezen en heel veel 

grapjes te maken zodat we allemaal plezier hebben. Want daar gaat het natuurlijk 

om: we willen heel graag dat elk kind graag naar school gaat!  

In deze eerste periode ligt de focus vooral op veiligheid en welbevinden. Tijdens al 

die speel- en kringactiviteiten zijn we eigenlijk voortdurend aan het leren: hoe ga je 

met elkaar om, hoe verloopt een schooldag, wat kan ik al zelf, waar helpt de juf mij 

mee? En ja: spelenderwijs zijn we ook bezig met “schoolse” zaken die kinderen 

gelukkig vooral als spelen ervaren. De activiteiten die we doen, sluiten aan bij de 

groep 1-doelen uit de leerlijnen van Parnassys. We doen spelletjes om de kleuren te 

oefenen, we oefenen met hoeveelheden, we leren heel veel nieuwe woorden en de 

motorische vaardigheden worden getraind. Geen wonder dat de kinderen soms moe 

zijn!  

Onze klas is de vissenklas en de boeken, liedjes en knutsels zijn dus gericht op 

vissen. Volgende maand zijn onze activiteiten gericht op het thema van de 

christelijke kinderboekenmaand: “Worden wat je wilt”. De Bijbelverhalen zijn gestart 

met de verhalen uit Genesis: vorige week hebben de kinderen gehoord hoe God de 

hemel en aarde maakte, toen hebben we het verhaal van Adam en Eva gehoord en 

daarna hoorden de kinderen de verhalen over Noach. De Bijbelse liedjes sluiten aan 

bij de verhalen die verteld worden, zoals bv. “Wie heeft gemaakt de sterretjes”, “God 

zei: Noach, bouw een boot” enz. 

Volgt u voor actuele informatie onze klassenapp. We hebben enorm veel zin in dit 

schooljaar! Als u vragen heeft, kunt u ons bereiken via de app, telefoon of spreekt u 

ons gerust aan bij het hek. 

Groetjes van juf Bruinsma en juf van de Ruit. 

 

 
 
 

 

 

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

Hartelijke groet,  

Team Groen van Prinstererschool 


