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Voorwoord 
Woensdag 2 november is het weer Dankdag voor gewas en 

arbeid. Het thema is deze keer: Wie dank jij? Het thema komt 
uit 1 Koningen 17:1-16 en gaat over Elia. Elia moet van God 
naar de koning om te vertellen dat er grote droogte komt in 

het land Israël, omdat het volk de Baäl dient in plaats van 
God. Elia moet zich daarna verstoppen voor de koning bij de 

beek Krith. Het was voor Elia een onzekere tijd. Elia zal 
misschien ook wel gedacht hebben, gaat het goed komen? En 
het kwam goed, elke dag krijgt Elia genoeg te eten en zorgt 

God voor hem.  
En als we dan kijken naar ons leven zijn er ook regelmatig 

veel onzekerheden. De coronacrisis, oorlog tussen Rusland en 
Oekraïne, prijzen van voedsel die maar blijven stijgen enz. We 
hebben veel dingen niet zelf in de hand, het leven is niet 

“maakbaar”. Is het dan niet beter om een tweede biddag te 
houden in plaats van dankdag? Is er wel reden om te danken? 

Ja, zeker wel. God heeft het afgelopen jaar voor ons gezorgd 
en dat doet hij elke dag steeds weer. Genoeg reden tot 
dankbaarheid! 

 
Welkom/lief en leed 

In groep 3 komt er na de herfstvakantie een nieuwe leerling in 
de klas, Mika. We hopen dat je snel gewend bent bij ons op 
school en wensen je veel plezier in groep 3! 

Juf van Reeuwijk (gr. 5a) is weer volledig hersteld en vanaf 
deze week werkt ze weer op donderdag en vrijdag. 

 
Jaarverslag MR 2021-2022 
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, waarvan twee 

keer samen met bestuur. Twee van de vergaderingen vonden 
vanwege corona plaats via Teams, de overige waren op 

school. 
 
De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen: 

· Het jaarplan, schoolrapportage, vakantierooster, de 
management rapportage, de begroting en de formatie voor 

het volgende schooljaar ingezien, besproken en goedgekeurd. 
· Corona 
· Personeelstevredenheidsonderzoek 

Agenda 

11 oktober: 
Schrijver Hans Mijnders gr. 4/5/6 
Dokter Lous voorlezen gr. 1/2/3  
 
13 en 20 oktober: 
Groenmiddagen gr. 5-8 
 
24-28 oktober: 
Herfstvakantie 
 
1 november: 
Start dammen gr. 5/6 en 7/8 
 
2 november: 
Dankdag  
 
3 en 4 november: 
School op Seef 
 
7 november: 
Gebedsgroep  
 
9 november: 
Open lesmorgen 
 
15 en 16 november: 
10 minuten avonden 
 
17 november: 
Studiedag team, alle leerlingen vrij 
 
1, 8 en 15 december: 
Groenmiddag gr. 5-8 
 
2 december: 
Sinterklaasviering gr. 1-4 ochtend, 
gr. 5-8 middag 
 
12 december: 
Workshop kaarsen maken 
 
 
 
 



· Rapportage van scholing personeel 

· Rapportage ziekteverzuim 
· Risico-Inventarisatie en -Evaluatie toets 

· Werkdrukgeld 
· Samenstelling MR en verkiezing. 
· Verschillende onderwerpen die jullie als ouders via de MR-leden doorgaven zijn 

besproken en neergelegd bij de directie. 
 

De volgende instemmings- en adviesaanvragen zijn behandeld: 
· Management rapportage 
· Jaarplan 

· Begroting 
· Vakantierooster 

· Formatie 
 
De laatste vergadering namen we afscheid van Johan Bals als MR-lid en voorzitter 

namens de oudergeleding en van Gijs Boer en Babette de Koning als leden namens 
de personeelsgeleding. We willen hen hartelijk bedanken voor hun inzet de afgelopen 

jaren. 
In verband met het vertrek van Johan Bals is er gezocht naar een nieuwe kandidaat 

namens de oudergeleding. Hiervoor is een verkiezing geweest. 
Vanaf heden is Michiel Jabaaij lid van de MR. We willen hem van harte welkom heten 
en een fijne tijd binnen de MR wensen. 

 
Oudertevredenheidspeiling 

Voor de zomervakantie is de oudertevredenheidspeiling uitgezet onder alle ouders. 
Ongeveer 40% heeft deze peiling ingevuld, hartelijk dank hiervoor. 
In de bijlage ziet u op de poster de uitkomst van deze peiling. Per vraag konden 

ouders een score geven tussen 1-4. Gemiddeld kregen we een 3,3, dat is ruim 
voldoende. Aan het einde van de vragenlijst kregen we van u een cijfer, gemiddeld 

een 8. We zijn heel blij met dit mooie resultaat. En natuurlijk zijn er ook altijd zaken 
die beter kunnen. Met de volgende punten zijn we aan de slag gegaan:  
1. De school zorgt er voldoende voor dat mijn zoon/dochter geen last heeft van 

pesten/treiteren. We hebben het anti-pestprotocol met het team weer bekeken en 
waar nodig aanpassingen gedaan. Het protocol staat op de website van school. 

Daarnaast hebben we, zoals elk jaar, tijdens de landelijke anti-pestweek extra 
aandacht in de klassen gegeven aan wat kan jij nu doen om pesten te voorkomen. 
Als school willen we er met elkaar zoveel mogelijk aan doen om ieder kind een fijne 

schooltijd te geven.  
2. Ik ben tevreden over de schooltijden. Uit de peiling kwam dat 68% van de ouders 

tevreden is en dat 32% ontevreden is over de schooltijden. In de afgelopen MR 
vergadering is dit besproken en besloten dat er een nadere vragenlijst over de 
schooltijden uitgezet gaat worden.  

De uitkomst van deze peiling is besproken in het team/bestuur en de MR.  
 

Gemeente Molenlanden meidenclub/kinderburgemeester 

Vanaf woensdag 19 oktober gaan wij starten met een meidenclub in Brandwijk! 
De meidenclub is er voor alle meiden tussen de 10 – 16 jaar, maar wij richten ons 
specifiek op meiden die bijvoorbeeld onzeker zijn, faalangstig zijn, moeite hebben 

met het aangaan van sociale contacten of ergens anders tegenaan lopen en hierbij 
op een laagdrempelige manier wel wat hulp voor zouden kunnen gebruiken. 

Tijdens de meidenclub gaan wij diverse leuke activiteiten doen, zoals armbandjes 
maken, spelletjes doen, film kijken, etc. Daarnaast gaan wij het bijvoorbeeld ook 



hebben over talenten en valkuilen, gezonde voeding, omgaan met geld en andere 

onderwerpen die op dat moment bij de meiden spelen. 
  

📆 Vanaf woensdag 19 oktober om de week 

⏰ 18.30 uur - 20.30 uur 

📍 Huis van de Waard (Kerkweg 10, Brandwijk) 

Vooraf opgeven is niet nodig, de meiden zijn gewoon vanaf 18.30 uur welkom! Wil je 

toch meer informatie over de meidenclub? Stuur ons een e-mail naar 
info@jongmolenlanden.nl of bel/app naar Lucy (06-34544641). 
 
Op 23 september is de burgemeester en de kinderburgemeester van de gemeente 
Molenlanden op bezoek geweest in groep 7. Ze zijn op zoek naar een nieuwe 

kinderburgemeester voor komend jaar. Uw kind kan zich opgeven tot 13 oktober. Er 
is een leuk promotiefilmpje gemaakt bij ons op school, hierin staat ook hoe uw kind 

mee kan doen.   
https://youtu.be/BXPOmRyCoGk 

 
Kwink/Grol weerbaarheid 

Deze week gaat in het in de Kwinklessen over 
duidelijk communiceren en zeggen wat je 

verwachtingen zijn. Bij deze les hoort de Kwinkslag 
positief communiceren als een condor.  
Helaas zijn de Grol lessen verplaatst naar de 

periode na de herfstvakantie (start 24 november), 
omdat de trainer verhinderd was.  

De Grol weerbaarheidslessen zullen extra bijdragen 
aan de groepsvorming. Tijdens deze lessen doen de 
leerlingen allerlei teambuildingsactiviteiten en 

samenwerkopdrachten. Hierbij geven we aandacht 
aan vragen zoals: ‘’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.  
 
Corona 

Test uw kind positief op corona, dan horen we dat graag. 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. 
 

Kinderboekenweek/Bibliotheek op school 
Van 5 t/m 16 oktober is het de Kinderboekenweek met als thema Gi-ga-groen! De 

gangen in de school zijn versierd met groen en in elke klas zullen er activiteiten zijn 
in het kader van de Kinderboekenweek. 

In de groepen 1 t/m 3 komt dokter Lous voorlezen. Ook is de peuterspeelzaal op 
bezoek geweest in groep 1 om samen een boek te lezen. In de groepen 4 t/m 6 
komt schrijver Hans Mijnders in de klas vertellen over zijn boeken. Hans Mijnders is 

een kinderboekenschrijver die voor diverse leeftijden boeken heeft geschreven. De 
groepen 6 t/m 8 doen mee met de schrijfwedstrijd. In de bijlage leest u hier meer 

over. En als laatste doen de leerlingen in groep 7 en 8 mee met de nationale 
voorleeswedstrijd. 

https://youtu.be/BXPOmRyCoGk


Juf Stuij is samen met de Biebmoeder Suzanne van Es alle klassen langs geweest om 

de nieuwe boeken in de bibliotheek te promoten. Ook hebben zij de kast met 
doorgeefboeken geïntroduceerd voor de groepen 4 t/m 8. Bij de ingang van groep 3 

staat een kast met boeken die kinderen mee naar huis mogen nemen om te lezen. 
Als het boek uit is zetten ze het boek weer terug en kan een ander kind het lezen. Zo 
geven we het boek door. Heeft uw kind thuis nog boeken in de kast staan die ze niet 

meer lezen en die u aan de doorgeefkast wilt schenken? Dan mogen ze dit boek er 
ook bij zetten en kan het weer door andere kinderen gelezen worden. 

Vanaf vorige week mogen de kinderen uit groep 1 t/m 3 een boek uit de 
schoolbibliotheek mee naar huis nemen om thuis te lezen. Elk kind heeft een tasje 
gekregen om het boek mee naar huis te nemen. Na 1 week neemt uw kind het boek 

in het tasje weer mee naar school en mogen ze in de bibliotheek een nieuw boek 
uitkiezen voor thuis. Als de collectie boeken van de bibliotheek helemaal compleet is 

hopen we dit ook bij de hogere groepen te kunnen doen.  
 
Parro/privacy  

In Parro maken we vanaf nu ook gebruik om hulp aan ouders te vragen. Als er hulp 
gevraagd wordt krijgt u in Parro een bericht en kunt u zich 

aanmelden. Bij het aanmelden is te zien hoeveel ouders er 
nodig zijn. Zijn er genoeg ouders die zich aangemeld hebben 

dan zie je bij het handje staan dat er genoeg ouders zijn. De 
hulpvraag is ook zichtbaar in de kalender van Parro. 
 

De school heeft toestemming nodig om beeldmateriaal van uw 
kind te delen. Heeft u de privacy nog niet ingevuld in Parro? 

Wilt u dit dan nog doen? 
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!  

 
Dammen na schooltijd 
Vanaf dinsdag 1 november is er weer dammen na schooltijd voor de groepen 5/6 en 

7/8. Met de beste dammers doen we dan mee aan toernooien. 
Het dammen is iedere dinsdag voor gr. 5/6 bij juf van As en iedere donderdag voor 

gr. 7/8 bij juf de Vries. 
 
School op Seef 

Donderdag 3 en vrijdag 4 november is er weer School op Seef. Wilt u uw kind een 
fiets mee naar school laten nemen?  

Hieronder ziet u wanneer welke groep aan de beurt is. 
 
Donderdag 3 november  

10.30 - 12.00 groep 1 en 1/2 
13.00 - 15.00 groep 3 en 4  

Vrijdag 4 november  
10.30 - 12.00 groep 5 en 6  
13.00 - 15.00 groep 7 en 8 

 
Open lesmorgen 

Woensdag 9 november is de open lesmorgen in alle klassen. U kunt dan een half uur 
een les bijwonen in de klas van uw kind. In de week van 17 oktober krijgt u de 

uitnodiging voor de open lesmorgen mee naar huis. 
 



10 minuten avonden 

Dinsdag 15 en woensdag 16 november zijn er weer de 10 minutenavonden. Vanaf 
woensdag 2 november kunt u zich weer opgeven via Parro. 

De 10 minutenavonden zijn deze keer vooral gericht op de sociale en emotionele 
ontwikkeling. 
 

Studiedag team 
Donderdag 17 november is er een studiedag met het team. Alle leerlingen zijn deze 

dag vrij. 
De studiedag zal in de ochtend gaan over het werken met DPL (doordacht passend 
lesmodel), hier zijn we vorig jaar mee gestart en gaan we mee verder. Hoe zorgen 

we ervoor dat leerlingen betrokken zijn bij de instructie. Ook nemen we 
eigenaarschap van de leerlingen en goede feedback geven mee. Hoe zorgen we 

ervoor dat leerlingen zelf gemotiveerd zijn om meer te leren en hoe geven we als 
leerkrachten goede feedback aan de leerlingen om ze een stapje verder te helpen in 
hun ontwikkeling. 

In de middag denken we met elkaar na over hoe geven we burgerschap goed vorm 
in de school. Daarnaast kijken we met de leerkrachten van gr. 1 t/m 4 hoe we de 

rekenleskisten van “met sprongen vooruit” in kunnen zetten. Dit ter voorbereiding op 
onze nieuwe rekenmethode en als aanvullend materiaal in de groepen 3 en 4. De 

leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 krijgen een training hoe ze bij de methode 
Faqta tijdens de Groenmiddagen de leerlingen nog beter kunnen begeleiden met het 
opstellen van een onderzoeksvraag en het samenwerkend leren.  

 
Groenmiddagen 

Donderdagmiddag 6 oktober is de eerste Groenmiddag voor de groepen 5 t/m 8 
weer geweest. De kinderen konden kiezen uit verschillende workshops: 
programmeren, geometrisch vormen, freerunnen, bakken, figuurzagen, assistent juf 

bij de kleuters en street art. Op 13 en 20 oktober is het vervolg van de 
Groenmiddag. 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.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Typeles gr. 6/7/8 
In de bijlage leest u meer over de typecursus die de leerlingen vanaf groep 6 na 

schooltijd kunnen volgen. Voor meer informatie en aanmelden, kunt u naar  
www.rapidotypen.nl gaan. 

 
Nieuws uit groep 1/2 

De eerste weken in groep 1/2 zijn voorbijgevlogen! Het was heerlijk om elkaar na de 
vakantie weer te zien. Sommige kinderen konden niet wáchten om naar school te 

http://www.rapidotypen.nl/


gaan, zó misten ze het. We hadden elkaar natuurlijk veel te vertellen. Het fijne van 

deze groep 1/2 is dat we elkaar al goed kenden en niet aan elkaar en aan de juffen 
hoefden te wennen, dus het voelde al snel weer vertrouwd. Het was erg leuk om als 

afsluiting naar de speeltuin te gaan: wat hebben ze daar heerlijk gespeeld! 
Thema kriebelbeestjes 

Het thema van de Kinderboekenweek en de christelijke Kinderboekenmaand is “Giga 

groen". Wij hebben in de kleuterklassen ervoor gekozen om te praten, te spelen, te 

lezen en te werken over kriebelbeestjes. Zoals de kleuterouders al hebben gezien, 

hebben we eitjes, rupsen, cocons en vlinders in de klas. Wat mooi om te zien hoe dit 

proces gaat. God heeft de schepping zo onvoorstelbaar mooi gemaakt. We zoeken op 

school naar slakken, wormen en andere kleine beestjes. Elk kind heeft daarvoor een 

insectenpotje gehad met een vergrotend glas in het deksel, zodat de dieren goed 

bestudeerd kunnen worden. Ook zijn we gezellig naar kinderboerderij De Woeste 

Weide geweest, we hebben zelf appelmoes gemaakt, we knutselen vlinders, slakken, 

spinnen enz. We merken aan het enthousiasme dat dit de kinderen echt interesseert. 

En ze "slurpen” als sponzen alle nieuwe informatie op. Geen dankbaarder werk dan 

kleuterjuf zijn       .  

Letters en cijfers 

We spelen gedurende het hele jaar in de kring allerlei spelletjes die de kinderen 

voorbereiden op het reken- en taalonderwijs in groep 3. De eerste letter die we leerden 

was de "V” van Vriendschap. Nu oefenen we de letter "K” van Kinderboekenmaand en 

Kriebelbeestjes. En spelenderwijs rijmen en hakken-en-plakken we gedurende de dag. 

Tellen, de begrippen meer/minder, veel/weinig en erbij/eraf zijn ook begrippen die 

vaak geoefend worden. En we leren heel veel nieuwe woorden die binnen het thema 

passen. Door al het spelen heen zitten heel veel leeractiviteiten geweven die elke dag 

terugkomen.  

Bijbelverhalen 

We zijn bij de start van het schooljaar op de eerste bladzijde van de Bijbel begonnen. 

We hebben uitgebreid stilgestaan bij het ontstaan van de aarde en over Gods 

volmaakte werk. De verhalen over Adam en Eva, Kain en Abel en  Noach zijn al 

geweest en nu mogen we leren over Gods beloften aan Abraham. Wat een rijke 

verhalen mogen we aan de kinderen vertellen over Gods liefde voor ons. Daar horen 

natuurlijk ook mooie liederen bij die de kinderen enthousiast meezingen! 

 

 

 

Groetjes van de kinderen van groep 1/2 en 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 


