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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 Nisa, Lotte, Naomi, Sarah, Faye, Pim, Gideon 
en Ryan nieuw op school. We wensen jullie veel plezier bij ons 
op school! 

Ook in vier andere groepen zijn er nieuwe leerlingen 
bijgekomen. In groep 1/2 Salah, in groep 3 Sarah, in 5b Levi 

en in groep 8 Lucas en Raghad. Een nieuwe school is altijd 
weer even wennen. We hopen dat jullie je snel thuis voelen. 
Matthijs (gr. 7) is na de zomervakantie gestart op de 

Beukelmanschool in Alblasserdam. We wensen hem veel 
plezier op deze school. 

Bij de familie Eijkelenboom is er op 23 juli een zusje geboren, 
Elora. We feliciteren Fenna (gr 1/2), Luuk (gr. 5b), Jens (gr. 
7), Suze, Jari en de ouders van harte met de geboorte van 

hun dochter en zusje. En wensen jullie Gods zegen toe bij de 
opvoeding van jullie kinderen. 

Juf van Reeuwijk (gr. 5a) is nog 
niet volledig hersteld van haar 
operatie. Ze werkt nu alleen de 

middagen. We hopen dat ze snel 
weer hersteld is en haar werk 

weer volledig op kan pakken. 
De afgelopen periode was er bij 

drie leerkrachten feest in de 
klas. Juf van Reeuwijk, juf van 
Dongen en juf van de Ruit staan 

al 25 jaar voor de klas. En dat 
mag gevierd worden! We hopen 

dat ze met veel plezier nog vele 
jaren hun werk bij ons op school  
mogen doen. 

Agenda 

6 september: 
Infoavond/oudervertelgesprekken 
 
7 september: 
Schoolfotograaf 
 
9 september: 
Open monumentendag gr. 7/8 
 
12 september: 
Jaaropening, aanvang 19.00 uur  
 
14 september: 
Koffie-uurtje ouders 
 
16 september: 
Sportdag 
 
19 september: 
Scholenmarkt VO gr. 7/8 
 
26 -30 september: 
Anti-pestweek 
 
28 september: 
Techniekroute gr. 8 
 
5-15 oktober: 
Kinderboekenweek 
 
5 oktober: 
Koffie-uurtje ouders 
 
6, 13 en 20 oktober: 
Groenmiddagen gr. 5-8 
 
24-28 oktober: 
Herfstvakantie 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Jaaropening 
Elk jaar openen we het schooljaar met elkaar in de kerk. Met de jaaropening vragen 

we Gods zegen voor het nieuwe schooljaar. Om 19.00 uur begint de jaaropening. 
Vanaf 18.45 uur is de kerk open en kunt u samen met uw kind naar binnen. De 

jaaropening is ook live mee te luisteren via https://hervormdoud-
alblas.nl/erediensten/.  
 

Infoavond/oudervertelgesprekken 
Dinsdag 6 september is de infoavond in combinatie met de oudervertelgesprekken 

en een workshop “leesmotivatie”. U heeft hier al een mail over ontvangen. 
   
19.30-20.00 uur: kennismaking in de klas met de leerkrachten en andere ouders 

20.00-20.30 uur: workshop “leesmotivatie” door mevr. I van der Kolk van 
Bibliotheek AanZet. 

Voor de oudervertelgesprekken heeft u via Parro een tijdstip kunnen reserveren. 
 
Heeft u tussendoor een vraag aan een leerkracht, dan kunt u de leerkracht altijd een 

bericht sturen via Parro, per mail of telefonisch.  
 

Schoolfotograaf 
Woensdag 7 september komt de schoolfotograaf weer op school. Deze keer alleen de 
groepsfoto’s van elke groep. Volgend schooljaar zijn de individuele foto’s en de 

broertjes/zusjes foto’s weer aan de beurt. 
 

Koffie-uurtje ouders 
Woensdag 14 september en 5 oktober is er weer een koffie-uurtje voor alle ouders. 
Om 8.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar. Meestal is het koffie drinken in de hal, 

maar bij mooi weer doen we het buiten. Tijdens het koffie drinken kunt u gezellig 
met andere ouders even bijpraten. Het koffie-uurtje is 1x in de maand. Komt u ook? 

Van harte welkom! 
 
Overblijf (TSO) 

Omdat wij op zoek zijn naar enthousiaste nieuwe ouders om het team van 
overblijfmoeders te komen versterken wil ik jullie middels dit stukje laten zien hoe 

een middag als overblijfmoeder eruit ziet. 
 

11.30: We komen aan bij de overblijf om het lokaal klaar te maken, alle krukken 
worden van de tafel gehaald en er worden Duckies op de tafels gelegd, 1 van de 

https://hervormdoud-alblas.nl/erediensten/
https://hervormdoud-alblas.nl/erediensten/


ouders doet ondertussen de administratie zodat we weten welke kinderen we kunnen 

verwachten en hoeveel kleuters we uit de klas moeten ophalen. Ondertussen kletsen 
we gezellig en soms drinken we er een heerlijk kopje koffie bij. 

 
12.00: De kleuters worden uit de klas gehaald en de andere klassen komen zelf naar 
de overblijf gelopen, het is een gezellige drukte, de kinderen komen even met de 

juffen kletsen en gaan aan tafel zitten en pakken vast hun brood. 
 

12.05: We zingen het ‘onze Vader’ en daarna gaan de kinderen eten en ondertussen 
lezen ze een Duckie, de rust is weer terug in het lokaal! Tijd om zelf ook een 
boterham te eten en kinderen te helpen die wat willen vragen of hun beker niet open 

krijgen. De kleuters die vroeg klaar zijn met eten mogen met autootjes spelen of 
lekker kleuren en zo blijft de sfeer er goed in. 

 
12.30: Het wordt wat drukker in het lokaal, het grootste deel van de kinderen is 
klaar met eten. De Duckies, auto’s en stiften worden opgeruimd en de 

broodtrommels gaan weer in de tassen. We lezen nog een stukje uit het bijbels 
dagboekje en we zingen nog een lied om te danken voor de maaltijd. 

 
12.35: Lekker naar buiten, één van de ouders gaat het lokaal vegen en de andere 

ouder gaat pleinwacht lopen, het hek is op slot dus kinderen kunnen niet weglopen 
dus we letten alleen op dat dat er geen ongelukken gebeuren of ruzie gemaakt 
wordt. 

 
12.50: De bel gaat, we brengen de kleuters naar binnen, de rest van de kinderen 

gaat zelf, we tellen of iedereen er is, en dan gaan we weer naar huis. 
 
Aan het eind van de maand krijgen we een envelopje met een kleine bijdrage, altijd 

handig om nieuwe overblijfkaarten te kopen! 
En je eigen kinderen mogen op de dagen dat je overblijfouder bent natuurlijk gratis 

mee-eten! 
 
Enthousiast geworden? Neem snel contact op met Wilma Bokhout (06-47157663) of 

Jacqueline Kanters (0613479307) of spreek mij aan op het schoolplein, dan maken 
we een afspraak om vrijblijvend een keertje mee te draaien! 

 
Namens alle overblijfmoeders, 
Lianne de Kruijf (moeder van Danique, Wessel, Esmée en Fleur) 

 
Kwink/gouden weken/Grol weerbaarheid 

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 en de koelkastposter 
om met uw kind(eren) te bespreken. De koelkastposter is vandaag aan alle oudste 

kinderen van het gezin meegegeven. De eerste lessen gaan over elkaar leren kennen 
en ruimte leren geven aan elkaar. 

In de eerste 6 weken besteden we veel aandacht aan groepsvormende spellen en 
werkvormen. Dit noemen we de “gouden weken”. 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 (nationaal programma onderwijs corona) krijgen de groepen 
3 t/m 8 vanaf 22 september weer 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 (26-30 september) weer 

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

 
Corona 

Wat fijn dat we het schooljaar deze keer 
zonder regels met betrekking tot corona kunnen starten. Wel horen we het graag als 
uw kind positief test op corona. We informeren dan de rest van de klas. 

Is uw kind verkouden en heeft u geen zelftesten, dan kunt u op school gratis 
zelftesten ophalen. 

 
Bibliotheek op school 
In de vakantie hebben alle kinderen een boek van de bibliotheek mee naar huis 

mogen nemen. Nog niet alle boeken zijn terug. Mocht u nog een boek thuis hebben 
wilt u dit dan weer op school inleveren? 

Op dit moment zijn we nog druk bezig om de collectie boeken aan te vullen. Als de 
hele collectie compleet is hebben we genoeg boeken om iedere leerling weer een 
boek mee naar huis te geven. Op dit moment gaat dit helaas nog niet, omdat er dan 

te weinig boeken in de bibliotheek staan om te ruilen. 
 

In de bibliotheek in Papendrecht en Alblasserdam zijn er ook veel leuke activiteiten 
voor kinderen. https://www.debibliotheekaanzet.nl/activiteiten   
Elke woensdag zijn er de VoorleesHelden. Tijdens de voorleesuurtjes in de 

bibliotheek lezen ze voor aan kinderen van 4 t/m 6 jaar.  
Woensdag 21 september is het leesfeest van 14.30-16.30 uur in Alblasserdam. 

Hoera, je kind gaat leren lezen! Dat is een feestje waard. Voor kinderen én 
(groot)ouders! Op dit Leesfeest leer je wat jij kunt doen om je kind zo goed mogelijk 
te ondersteunen. Hoe kies je bijvoorbeeld het juiste (samenlees) boek? Op het 

Leesfeest krijg je tips en tricks om deze ontwikkeling zo vlot en vloeiend mogelijk te 
laten verlopen. Er is een spannende speurtocht in de bieb en je gaat samen met je 

kind aan de slag met leuke letterspelletjes.  
 
Schoolplannen /npo 

Aan het begin van het schooljaar willen we graag met u delen welke plannen we 
hebben voor komend schooljaar. Deze plannen staan beschreven in het schoolplan. 

Ook is er dit jaar extra geld vanuit de NPO (nationaal programma onderwijs corona) 
onderwijs. Hieronder zullen we kort toelichten wat we hier komend jaar mee gaan 

doen. 

https://www.debibliotheekaanzet.nl/activiteiten


- Kinderen hebben zicht op hun eigen ontwikkeling. Dit doen we door de 

kindgesprekken die we 2x per jaar houden. Daarnaast werken we met het Doordacht 
Passend Lesmodel (DPL). Hierbij worden de leerlingen actief betrokken bij de 

instructie en zijn ze zich beter bewust van wat ze leren. De teamscholing dit jaar zal 
o.a. gaan over DPL, feedback geven en eigenaarschap. Ook het werken met de 
nieuwe rekenmethode geeft de kinderen veel beter zicht op hun ontwikkeling. 

- De leerlingenraad verder uitwerken en een structurele vorm geven in ons 
onderwijs. Jaarlijks nieuwe verkiezingen organiseren voor de leerlingenraad vanaf gr. 

6. De leerlingen nemen 1 jaar lang zitting in de leerlingenraad en mogen meedenken 
over wat we op school kunnen verbeteren. 
- Stimuleren van de talenten van kinderen. Tijdens de Groenmiddagen 

(donderdagmiddag 5x per jaar een blok van 3 weken) kiezen de kinderen van gr. 5-8 
een workshop (aanbod heel divers met altijd een klus- en een plusworkshop) uit en 

leren samenwerken en presenteren van een onderzoeksvraag uit Faqta.  
De plusgroep draait dit jaar voor het laatste jaar in een vaste vorm. Na dit schooljaar 
willen we werken met flexibele blokken waarbij we steeds kijken welke kinderen op 

een bepaald vakgebied meer uitdaging nodig hebben dan dat ze in de klas krijgen. 
- ICT vaardig maken van leerlingen. Vanaf gr. 5 verwerken we de nieuwe 

rekenmethode digitaal. Daarnaast maken we per groep een structureel aanbod om 
digitale vaardigheden aan te leren. 

- Oriënteren op de aanschaf van een nieuwe technisch leesmethode vanaf gr. 4. 
- Het verhogen van de leesmotivatie en betrokkenheid bij leerlingen. De bibliotheek 
op school zullen we verder uitbreiden met nieuwe boeken. Daarnaast zullen we in de 

klas activiteiten doen om het lezen te stimuleren. Ook gaan we kijken hoe we samen 
met de Bibliotheek leuke ouderactiviteiten kunnen organiseren over lezen. 

- We werken nu met de Scol om het welbevinden en de sociale/emotionele 
vaardigheden van de leerlingen te volgen. We gaan onderzoeken of we verder willen 
met de Scol of dat we overstappen naar een andere methode. 

- Samen met het team, MR en bestuur nadenken over hoe onze christelijke identiteit 
zichtbaar is in de school. 

- Extra inzet onderwijsassistenten en leerkrachten om individuele leerlingen te  
helpen met het inlopen van vertragingen opgelopen door corona. 
- 3 lessen Grol weerbaarheid voor gr. 3-8 aan het begin van het schooljaar tijdens  

de “gouden weken” om het welbevinden van de kinderen te vergroten en de  
groepsvorming te versterken. 

- Klassenverkleining door beide groepen 5 in stand te houden. 
 
Scholenmarkt VO  

Op maandag 19 september organiseert de gemeente Molenlanden weer een 
scholenmarkt voor het voortgezet onderwijs. De groepen 7 en 8 hebben hier per mail 

al meer informatie over gehad. Vanaf 18.30 uur is iedereen van harte welkom in het 
Bruisend Hart te Hoornaar om kennis te maken met alle voortgezet onderwijs 
scholen uit de regio.  

 
Sportdag  

Het is weer bijna tijd voor de sportdag. Vrijdag 16 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 is al meegegeven aan 
de kinderen. Voor informatie over tijden wanneer uw kind(eren) aanwezig moet(en) 

zijn, verwijzen we u naar deze brief (bijgevoegd als bijlage).  
Een sportieve groet van de commissie, juf Stuy, juf Boelen en Giga Molenlanden. 

 
 



Parro/privacy  

Naast de mail of de telefoon gebruiken we in elke klas Parro om snel en makkelijk 
met ouders te communiceren. Parro is een app die u kunt downloaden op uw 

telefoon. 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. In de agenda ziet u alle schoolactiviteiten en in 

de hogere groepen staat hier ook het 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!  
 
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 onder het kopje praktische zaken / roosters. Ook halen we iedere 
maandagochtend zendingsgeld op voor de IZB en het adoptiekind van Woord en 

Daad.  
 
Schoolkalender 

De eerste schoolweek is de nieuwe schoolkalender mee naar huis gegeven. Heeft u 
geen schoolkalender 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 berichtje krijgen via Parro 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. 
 

Gemeente Molenlanden 
Duurzaamheidsprijs. Wil jij 1.000 euro winnen? 

De gemeente Molenlanden schrijft een duurzaamheidsprijs uit voor onder andere 
jeugd en jongeren! Kinderen die iets gedaan hebben om de omgeving duurzamer te 
maken, maken kans op een mooie geldprijs. 

Zij kunnen hun actie, idee of duurzaam initiatief t/m 25 september aanmelden. In 
bijgaande flyer leest u meer informatie of kijk op 

www.molenlanden.nl/duurzaamheidsprijs-molenlanden. 
 

http://www.molenlanden.nl/duurzaamheidsprijs-molenlanden


Steunpunt Mantelzorg Molenlanden geeft diverse online bijeenkomsten voor ouders. 

Het gaat o.a. over je cirkel van invloed, autisme, stress enz. Meer info vindt u in de 
bijgevoegde flyers. 

 
Groenmiddagen 
Donderdagmiddag 6 oktober is de eerste Groenmiddag voor de groepen 5 t/m 8 van 

dit schooljaar. De kinderen zullen 3 weken achter elkaar weer een keuze maken uit 
de verschillende workshops 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. 
 

Nieuws uit groep 1 
Hoera! De school is weer begonnen. Wat fijn dat iedereen er weer is. Ook de 

kinderen die voor de vakantie mochten wennen, vinden al best snel hun plekje bij 
ons op school, fijn! We doen regelmatig spelletjes om elkaar beter te leren kennen. 
We weten onze voor- en achternamen al, wat ons lievelingseten is en waar we goed 

in zijn! We werken over het thema ‘dit ben ik’ en we hebben er ook al over 
geknutseld, kijk maar: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Groeten van de kinderen en de jufs. 
 

 
 

 
 

 

 

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

Hartelijke groet,  
Team Groen van Prinstererschool 


