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Voorwoord 
Wat fijn dat het coronaprotocol versoepeld is in het 

basisonderwijs en dat niet meer gelijk de hele klas in 
quarantaine moet. Ook goed om te zien dat ouders weer 
gezellig even de school in kunnen lopen om bij de kleuters te 

kijken of even wat af te geven bij de juf/meester. Op school 
begint het allemaal weer een beetje op normaal te lijken en 

dat is heel fijn en ook een reden om dankbaar voor te zijn. 
Ook dankdag staat in het teken van dankbaarheid. Het 
thema is dit jaar “Dankend doorgaan” uit Genesis 8:15 - 

9:17. Het gaat over Noach. Voor Noach is het olijftakje een 
nieuw begin nadat het 40 dagen 

en nachten heeft geregend en het 
water weer gezakt is. De deuren 
van de ark mogen open en het 

eerste wat Noach doet is God 
danken. Hij gaat niet maar 

gewoon verder met het verzorgen 
van de dieren of het zoeken van 
eten. Hij gaat niet gelijk terug 

naar het oude normaal, maar 
dankt God. En de belofte die hij 

meekrijgt, de regenboog als teken 
van trouw, geldt nog steeds. God 
zorgt voor ons in zaai- en 

oogsttijd, koude en hitte, zomer 
en winter en dag en nacht.   

 
Lief en leed 
Bij de familie Boers is er op 6 augustus een dochter geboren, 

Milou. Milou is het zusje van Sanne (gr. 1/2). 
Bij de familie Hartkoorn is er op 12 september een zoon 

geboren, Teun. We feliciteren Selah (gr. 3), Jakob (gr. 1) 
met hun broertje. 

Bij de familie Broer is er op 21 september een zoon geboren, 
Micha. We feliciteren Eva (gr. 1) en Rachel met hun broertje. 
Ook willen we alle ouders van harte feliciteren met de 

geboorte van hun zoon of dochter en wensen ze Gods zegen 
toe bij de opvoeding van hun kinderen. 

 
Spreekuur sociaal werker op school 
“Tja, ik vraag toch graag even wat advies …” 

Agenda 

18-22 oktober: 
Herfstvakantie 
 

2 november: 
Studiedag team, leerlingen vrij 
 

3 november: 
Dankdag voor gewas en arbeid 
 

5 november: 
Spreekuur sociaal werker 
 

8 november: 
Gebedsgroep 
 

10 en 12 november: 
Open lesmorgen 
 

12 november: 
Workshop drukkunst gr. 3 
 

15 november: 
Scholenmarkt VO gr. 7/8 
 

23 en 24 november: 
10 min. avonden 
 

3 december: 
Spreekuur sociaal werker 
 

3 december: 
Sinterklaasviering gr. 1-8 
 

6 december: 
Gebedsgroep 
 

23 december: 
Kerstviering gr. 1-8 
 

24 december: 
Om 12 uur start de kerstvakantie 
(t/m 7 jan.) 
 
 
 
 
 



Zo nu en dan komt iedere ouder/opvoeder voor vragen te staan. De juiste 

ondersteuning, informatie of advies kan dan helpen. Heeft u vragen over het 
opvoeden of opgroeien van uw kind(eren)? 

 
Als sociaal werker kan ik tijdens het spreekuur op school eenmalig vrijblijvend met u 
meedenken over welke aanpak zou kunnen helpen om de gewenste situatie te 

bereiken. 
De spreekuren zijn op vrijdagmorgen van 9.00 - 11.00 op de onderstaande data: 

Week 44: 5 november 2021 
Week 48: 3 december 2021 
Week 2: 14 januari 2022 

Week 8: 25 februari 2022 
Week 14: 8 april 2022 

Week 20: 20 mei 2022 
Week 26: 1 juli 2022 
 

Het spreekuur is uitsluitend op afspraak, u kunt zich hiervoor aanmelden door een 
mail te sturen naar: heidi.sprangers@meevivenz.nl 

Uiteraard kunt u zich ook aanmelden bij het Sociaal team als u meerdere of andere 
vragen heeft en/of u buiten het spreekuur om een afspraak wilt maken. Bel dan met 

telefoonnummer 088 7515 00 of mail naar sociaalloket@jouwgemeente.nl 
 
Terugblik sportdag 

Afgelopen 24 september was een mooie, sportieve vrijdag. De materialen voor de 
vele spelletjes werden al vroeg naar de velden gebracht om alles in gereedheid te 

brengen. Van 9 tot 12 werd er fanatiek gesport. Op de stormbaan werd alles 
gegeven, het boogschieten verliep met uiterste precisie, iets wat ook vereist was 
voor het doelschieten. ’s Middags stonden er voor de groepen 5 t/m 8 nog 4 

uitgebreide activiteiten klaar, waaronder zelfverdediging en een tikvariant van rugby.  
Ook waren er deze dag weer veel ouders op de been om een spel of om groepjes te 

begeleiden. Via deze weg ook hartelijk dank voor de hulp. Zo hebben we er met de 
hele school een leuke dag van gemaakt! 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Bidden voor de school 
Lieve ouders, grootouders, personeel en andere betrokkenen bij de school. Graag 

nodig ik u via deze weg uit om mee te bidden en danken voor de school. Het is zo 
mooi als we alles wat in en om school gebeurt kunnen opdragen aan God. We mogen 
om Zijn Zegen vragen. Vertrouwend op Zijn Liefde, en Macht. De gebedsgroep komt 

eenmaal per maand bijeen in het klaslokaal van Wasko, op de eerste verdieping van 
school. De eerste maandag van de maand (8 november, 6 december enz.) van 8:30 

tot 9:30.  
Hartelijke groet, Flooranne Alting 



Schoolplannen 2021-2022 

In de nieuwsbrief van voor de zomervakantie heeft u kunnen lezen op welke manier 
we de NPO gelden (nationaal programma onderwijs corona) in gaan zetten het 

komende schooljaar. 
Daarnaast werken we op school met een schoolplan voor 4 jaar (2019-2023). Dit 
plan wordt weer uitgewerkt in jaarplannen. In het jaarplan 2021-2022 staan de 

volgende ontwikkelingen gepland: 
- Houden van kindgesprekken 2x per jaar en het opzetten van een 

leerlingenraad. Voor de leerlingenraad kunnen leerlingen halverwege het 
schooljaar solliciteren en mogen daarna 1 jaar lang zitting nemen in de 
leerlingenraad en meedenken over wat we op school kunnen verbeteren. 

- Het werken met de Groenmiddagen waarbij de kinderen van gr. 5-8 een 
workshop kunnen kiezen en leren samenwerken en presenteren van een 

onderzoeksvraag uit Faqta. 
- Uitproberen van een methode om digitale vaardigheden aan te leren en het 

werken met Snappet in groep 7 en 8. 

- Het verhogen van de leesmotivatie en betrokkenheid bij leerlingen. Juf de 
Koning en juf Stuij worden opgeleid tot leescoördinator. Zij zullen steeds leuke 

ideeën aandragen om kinderen te enthousiasmeren om te gaan lezen. 
Daarnaast krijgen we de Bibliotheek in school met een mooi assortiment aan 

boeken. Ook gaan we kijken hoe we samen met de Bibliotheek leuke 
ouderactiviteiten kunnen organiseren over lezen. 

- Oriënteren op de aanschaf van een nieuwe rekenmethode met digitale 

verwerking. 
- De instructievaardigheden van het team door middel van een cursus 

doordacht passend lesmodel vergroten. Het doordacht passend lesmodel zorgt 
voor een hogere betrokkenheid door actieve en coöperatieve werkvormen te 
gebruiken.  

 
Kwink/Grol 

De eerste lessen van Kwink zijn weer in de klas gegeven. Deze week gaat de les 
over positief communiceren en meebouwen aan een positieve groep. Ook krijgen de 
kinderen de komende weken een les van Kwink in het kader van burgerschap. In 

deze les gaat het bv. over mensenrechten, racisme of regels en rechten. 
De afgelopen weken hebben de kinderen in de groepen 3 t/m 8 allemaal al één of 

meerdere lessen gehad van Grol weerbaarheid. Deze lessen versterken het positieve 
klimaat in de groep, net als alle groepsvormende spellen die de afgelopen 6 weken 
zijn gedaan in alle klassen.  

 
Parro/privacy  

Heel veel ouders hebben hun privacy voorkeuren inmiddels al 
aangegeven, bedankt! Heeft u dit nog niet gedaan? Wilt u het 
dan zo snel mogelijk ook 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!  
 

Open lesmorgen 
De open lesmorgen gaat dit jaar, zoals het er nu uitziet, weer gewoon door. Wat leuk 

dat de ouders weer een kijkje in de klas kunnen nemen! Wel hebben we de open 
lesmorgen verdeeld over 2 ochtenden, zodat er niet teveel ouders tegelijk in school 

aanwezig zijn. U ontvangt na de herfstvakantie de brief waarop u zich kunt opgeven 
voor woensdagochtend 10 nov. of vrijdagochtend 12 nov.  



Start dammen 

Dinsdag 5 oktober zijn de damlessen weer begonnen voor groep 5/6 en 7/8. Juf van 
As damt met groep 5 en 6 en meester Gouman met groep 7 en 8. Heeft uw kind zich 

nog niet opgegeven maar wil toch nog graag meedoen?  
Dan kan hij/zij zich opgeven bij de juf of meester.  
 

Kinderboekenvoorstelling/bieb in school 
Maandag 4 okt. is Willemijn de Weerd op school 

geweest in het kader van de Kinderboekenweek. 
De kinderen hebben genoten van de voorstelling 
uitvinders en de workshop schrijven.  

Ieder kind krijgt van school een boek in het 
kader van de kinderboekenweek en het promoten 

van lezen. In de klas wordt er aandacht besteed 
aan het boek dat de kinderen hebben gekregen. 
Daarna mogen de kinderen het boek mee naar 

huis nemen om lekker thuis uit te lezen. We 
wensen de kinderen veel leesplezier! 

Na de herfstvakantie begint de Bibliotheek op 
school met het uitzoeken van de boeken uit de 

klassen. Alle oude en versleten boeken worden 
eruit gehaald en vervangen door een heleboel 
mooie nieuwe boeken. Vanuit de gemeente wordt 

de Bibliotheek op school bekostigd en komen er 
voor iedere leerling ongeveer 5 boeken in de 

bieb. Prentenboeken, leesboeken, informatieboeken enz. Vanuit de NPO gelden 
vullen we de collectie verder aan met nog 2 boeken per kind. Als alles uitgezocht en 
vernieuwd is gaan we het lokaal boven inrichten tot een mooie Bibliotheek met een  

uitnodigende leesomgeving. Als we zover zijn zullen we de Bibliotheek feestelijk 
openen en hoort u hier meer van. 

 
Jaarverslag MR 2020-2021 
Graag willen wij, als medezeggenschapsraad (MR), u op de hoogte brengen van wat 

we afgelopen schooljaar hebben gedaan. De MR is vier keer bij elkaar gekomen en 
daarnaast hebben er twee gecombineerde overleggen met het bestuur plaats 

gevonden. Vanwege Corona konden niet alle vergaderingen op school plaats vinden 
maar thuis via Teams. Bij de gecombineerde overleggen was er slechts een 
afvaardiging van het bestuur en de MR aanwezig. 

 
Half december 2020 moesten de scholen dicht vanwege Corona waardoor er 

onderwijs op afstand plaats moest vinden. Dat heeft veel gevraagd van de kinderen 
en de gezinnen thuis maar natuurlijk ook van de leraren op school. Daarom was 
Corona afgelopen jaar ook een vast agendapunt in de MR-vergadering. Enkele 

standaard onderwerpen van de vergadering moesten verplaats worden in verband 
met onderzoeken die later waren uitgevoerd dan gepland vanwege de 

scholensluiting. 
 
Behalve Corona zijn ook de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: 

· Er is, met resultaat, gezocht naar een nieuwe kandidaat om zitting te nemen in de 
MR vanaf aankomend schooljaar (2021-2022). 

· Het leerlingentevredenheidsonderzoek is geëvalueerd. 
 



· Het jaarplan, Corona school programma, schoolrapportage, vakantierooster, de 

management rapportage, de begroting en de formatie voor het volgende schooljaar 
ingezien, besproken en goedgekeurd. 

· Het afscheid van groep 8 is besproken. Dit jaar kon er toch een musical plaats 
vinden welke ook nog gefilmd is. Wat fijn dat dit door kon gaan. 
· Verschillende onderwerpen die jullie als ouders via de MR-leden doorgaven zijn 

besproken en neergelegd bij de directie. 
 

Via deze weg willen we ook afscheid nemen van mevr. Van Vuuren. We willen haar 
bedanken voor 6 jaar betrokken- en trouwe dienst als MR lid. Daarnaast wensen we 
haar veel sterkte met haar gezondheid en revalidatie. 

 
Vanaf heden is mevr. Lagendijk lid van de MR. Hierbij willen we haar van harte 

welkom heten. 
 
Nieuws uit groep 1/2 

De afgelopen weken stond het thema van de Christelijke Kinderboekenweek centraal 

‘Worden wat je wil’. Op 4 oktober kwam kinderboekenschrijfster Willemijn de Weerd 

een voorstelling geven over haar kinderboek Uitvinders, daar deden we ook allerlei 

proefjes bij. Ook hebben we allemaal een mooi prentenboek mee naar huis 

gekregen! We hebben gevraagd aan ouders of zij iets over hun beroep wilden 

vertellen. Zo kwam één vader met de ambulance op school, een moeder als 

verpleegkundige en weer een ander als verloskundige. Zij vertelden ons over hun 

beroep en over de spullen die daarbij horen, we mochten dingen uitproberen en er 

werden vragen gesteld. Wat hebben we er veel van geleerd! We zijn met de klas op 

bezoek geweest bij de Christelijke Bibliotheek in Oud-Alblas, daar mochten wij 

allemaal een boek uitkiezen en deze een week lenen. Wat is lezen/voorgelezen 

worden toch leuk! Ook mochten we op bezoek komen bij onze buren, het 

makelaarskantoor Kool & Van den Toren. We mochten ons eigen droomhuis maken 

en ons huis kreeg daarna een plekje in de etalage bij 

de makelaar. Tot slot nog een leuke verkeersles op 

het schoolplein. Kortom; er is weer veel geleerd en 

veel gedaan! Dit thema zullen de kinderen niet snel 

vergeten.  
 

Groetjes uit groep 1/2  
  

       

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

Hartelijke groet,  
Team Groen van Prinstererschool 


