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Voorwoord 
Op school steken we veel tijd in het leren lezen, rekenen, 

spelling enz. In het nieuws lezen we steeds dat het niveau 
van de leerlingen daalt in het hele onderwijs. Het blijft dus 
goed om hier veel tijd en energie in te steken. We willen de 

leerlingen van onze school goed voorbereiden op de 
maatschappij. Naast de basisvakken is burgerschap ook  

belangrijk. Leren we de leerlingen voldoende vaardigheden 
om een goede burger te worden in de maatschappij? Vorig 
jaar is er een nieuwe wet ingegaan waarbij de eisen van 

burgerschap voor het basisonderwijs zijn versterkt. Volgens 
de wet moeten we de leerlingen respect voor en kennis van 

de basiswaarden van de democratische rechtsstaat 
bijbrengen. En ze er ook naar leren handelen. Daarnaast 
moeten we aandacht geven aan het ontwikkelen van de 

sociale en maatschappelijke competenties. Het beleidsplan 
burgerschap zijn we op school aan het herzien. We kijken met 

elkaar of we de leerlingen voldoende kennis en vaardigheden 
bijbrengen. We werken met Kwink om de sociale 
competenties aan te leren. Vanuit Kwink geven we ook lessen 

burgerschap die gaan over discriminatie, milieu, democratie, 
rechten enz. Daarnaast vinden we het ook heel belangrijk dat 

leerlingen leren om naar elkaar om te zien, iets voor een 
ander over te hebben. Dit doen we door het met de leerlingen 
te bespreken in een Kwinkles, maar ook door het ophalen van 

zendingsgeld, 1x per jaar een goede doelen actie, 
kerstkaartenactie, opruimen van zwerfafval enz. Zeker als 

christelijke school willen we de kinderen naastenliefde 
aanleren en het leren zorgdragen voor Gods schepping.  
 

Welkom 
In groep 1 zijn Noor, Zahran en Niny nieuw in de klas. 

Welkom bij ons op school. We wensen jullie veel plezier in 
groep 1! 

Fleur uit groep 1 ligt in het ziekenhuis i.v.m. een wond aan 
haar buik. We wensen Fleur beterschap en hopen dat ze snel 
weer naar huis mag. 

 
Een bericht vanuit de gebedsgroep 

Ook dit schooljaar bidden we weer voor leerlingen, ouders, 
leerkrachten. Wat fijn om iedere maand gebedspunten te 
krijgen van de kinderen. Om alle hoogte- en dieptepunten bij 

Agenda 

15 en 16 november: 
10 minuten avonden 
 
15 november: 
Lootjes trekken surprise gr. 5-8 
 
17 november: 
Studiedag team, alle leerlingen vrij 
 
18 november: 
leerlingenraad 
 
24 november: 
Schoen zetten gr. 1 t/m 4 
 
1, 8 en 15 december: 
Groenmiddag gr. 5-8 
 
2 december: 
Sinterklaasviering  
 
5 december: 
gebedsgroep 
 
6 december: 
Gr. 3-5 schaatsen 
 
7 december: 
Koffie-uurtje ouders 
 
12 december: 
Workshop kaarsen maken 
 
22 december: 
19.00 uur kerstavond gr. 1-8 
 
23 december: 
12.00 uur begin kerstvakantie 
(t/m 6 januari) 
 
 
 
 
 
 



God te brengen in de wetenschap dat Hij ons altijd hoort. We mogen hulp en kracht 

van Hem verwachten. Als u of jij mee wilt bidden bent u van harte welkom op 
maandag 5 december om 8:30 in het lokaal van Wasko.  

Hartelijke groet vanuit de Gebedsgroep  
 
Kindgesprekken 

De afgelopen weken hebben de leerkrachten in de groepen 2 t/m 8 met alle 
leerlingen weer een kindgesprek gehad. In het kindgesprek bespreken de 

leerkrachten met de kinderen wat er goed gaat, wat er beter kan, waar ze hulp bij 
willen hebben enz. 
 

Duurzaamheidsprijs gemeente Molenlanden 
Groep 8 doet mee met de duurzaamheidsprijs van de gemeente Molenlanden. Met 

deze prijs kunnen ze €1000,- winnen. Met dit geld willen ze de schooltuin mooier, 
groter en beter maken. Stemt u ook? 
Duurzaamheidsprijs Molenlanden | Gemeente Molenlanden 
 

Schaatsen gr. 3 t/m 5 

Op het vakantiepark van Fien en Teun wordt dit jaar een heus winterdorp 
opgebouwd. Er wordt een schaatsbaan geplaatst en namens GIGA Molenlanden zijn 

de groepen 3 t/m 5 uitgenodigd om hier te gaan schaatsen op dinsdagochtend 6 
december. 
*Kinderen mogen eigen schaatsen meenemen (geen noren), Indien uw kind geen 

schaatsen in zijn/haar bezit heeft, worden deze geregeld via de schaatsbaan. 
*Kinderen moeten verplicht handschoenen aan op de baan. 

 
Financiële zorgen? Gemeente Molenlanden 
Geldzorgen veroorzaken stress voor ouders en kinderen. Het aantal kinderen dat in 

armoede leeft, is bijna 1 op de 10 kinderen. Armoede in een gezin is niet altijd 
zichtbaar. Gemeente Molenlanden wijst ouders op partijen die hulp bieden. Zie 

www.molenlanden.nl/financiele-problemen 
voor extra info en bijgevoegde flyer. 
 

Sinterklaasfeest 
Vrijdag 2 december vieren we met elkaar het 

sinterklaasfeest. In de groepen 1 t/m 4 komt 
Sinterklaas in de ochtend in de klas. De kinderen zullen 
deze ochtend Sinterklaas buiten ontvangen. U krijgt 

hierover nog bericht van de leerkrachten. Donderdag 
24 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 

hun schoen zetten in de klas. 
Bij de groepen 5 t/m 8 vieren we het sinterklaasfeest 
in de middag met surprises. Op dinsdag 15 november trekken we in de klas lootjes. 

Wilt u met uw kind alvast nadenken wat voor cadeautje ze op het lootje kunnen 
schrijven? Het bedrag voor het cadeautje is €6,00. Succes met het maken van de 

surprise en het gedicht. 
 
Koffie-uurtje ouders 

Woensdag 7 december is er weer een koffie-uurtje voor alle ouders. Om 8.30 uur 
staat de koffie/thee voor u klaar. Tijdens het koffie drinken kunt u gezellig met 

andere ouders even bijpraten. Deze keer is Linda van der Burgh van buurtgezinnen 
aanwezig. In de bijlage zit een folder over buurtgezinnen, hierin kunt u lezen wat 
buurtgezinnen inhoudt. Heeft u vragen of wilt u er meer van weten dan kunt u deze 

ochtend uw vragen stellen aan Linda.  

https://www.molenlanden.nl/duurzaamheidsprijs-molenlanden#section-1
http://www.molenlanden.nl/financiele-problemen


Het koffie-uurtje is 1x in de maand. Komt u ook? Van harte welkom! 

 
Voorleeswedstrijd 

Met groep 7 en 8 doen we mee met de nationale 
voorleeswedstrijd. In de groepen 7 en 8 zijn de 
afgelopen tijd schoolrondes geweest om de beste 

voorlezer van onze school te selecteren. Lucas, Jet, 
Suzy en Danique deden mee met de laatste ronde en 

door de jury (meester Boer en Suzanne van Es) is 
Danique verkozen tot voorleeskampioen. In januari 
en februari zijn de lokale/regionale tussenrondes, 

deze worden georganiseerd door de bibliotheken. In 
maart/april zijn de provinciale rondes en op 24 mei 

2023 is de landelijke finale. De winnaar krijgt een 
boekenbon en een trofee mee naar huis en de 
wisseltrofee voor zijn of haar school. Tevens wordt de 

winnaar een jaar lang Kinderdirecteur van het 
Kinderboekenmuseum in Den Haag, met een 

belangrijke rol bij exposities en evenementen. Danique, zet hem op! 
 

Bibliotheek/lezen 
We zijn nog op zoek naar moeders/vaders die mee willen helpen in de 
schoolbibliotheek. We hebben een enthousiaste club moeders die nu helpen, maar 

we kunnen op dinsdagochtend van 10-12 uur nog wel meer moeders/vaders 
gebruiken. Heeft u zin en tijd om ongeveer 1x in de 3 weken te komen helpen? Stuur 

dan een mailtje naar l.stuy@cbs-oud-alblas.nl  
Onderaan de nieuwsbrief is als bijlage een leuk artikel toegevoegd: ”Spoedcursus 
leeslust: zo krijg én houd je je kind aan het lezen”. 

 
Kwink/Grol weerbaarheid 

Deze week en komende weken gaan de Kwinklessen over fouten maken en over 
onderlinge verschillen en hoe je deze kunt benutten. De afgelopen week was het de 
week van respect en de week van de mediawijsheid. In de klas is hier extra 

aandacht aan gegeven.  
Er is weer een nieuwe ouderbrief voor de ouders en een koelkastposter voor de 

kinderen. Deze zijn als bijlage bijgevoegd. 
Op 24 november starten de Grol weerbaarheidslessen voor de groepen 4, 6 en 8. Na 
de kerstvakantie komen de groepen 3, 5a, 5b en 7 aan de beurt. 

 
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. 
 

Leerlingenraad 
Hallo iedereen! Wij zijn Fien en Maud en zitten namens groep 8 in de leerlingenraad. 
Wij zijn gevraagd om een stukje in de nieuwsbrief te schrijven over wat we gaan 

doen en wat we willen doen. We hebben samen met juf van Hemert en kinderen uit 
groep 6 en 7 af en toe een vergadering van de leerlingenraad. De volgende 

vergadering is vrijdag 18 november. Dan bespreken we wat we nog willen 
veranderen aan bijvoorbeeld het schoolplein of de school zelf. We hebben al ijzeren 

doeltjes laten neerzetten en ook gaan we een rapport voor de juffen en meesters 
maken waar de kinderen zelf iets in kunnen vullen. Ook hebben we op school een 

mailto:l.stuy@cbs-oud-alblas.nl


schooltuin gemaakt en doen nu namens de schooltuin mee aan de 

duurzaamheidswedstrijd van Molenlanden. Aan het einde van dit schooljaar zijn er 
weer nieuwe verkiezingen voor de leerlingenraad.  

Groetjes van de leerlingenraad: Olle, Joshua, Jens, Lois, Jet, Maud en Fien. 
 
Studiedag team 

Donderdag 17 november is er een studiedag met het team. Alle leerlingen zijn deze 
dag vrij. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen waar het deze keer over 

gaat. De volgende studiedag is woensdag 18 januari. Alle leerlingen zijn dan vrij. 
 
Groenmiddagen/workshop kaarsen maken 

Op 1, 8 en 15 december zijn er weer de Groenmiddagen voor groep 5 t/m 8. Deze 
keer geen Faqta om voldoende tijd te hebben om de workshops te geven. De 

leerlingen mogen zelf weer een keuze opgeven voor de workshops. Deze keer 
hebben we o.a. bakken, groen- en dierlessen bij Yverta, kerstlichtje mozaieken, 
haken enz. 

Op 12 december komt er een workshop kaarsen maken. In overleg met GIGA 
Molenlanden gaan we kijken hoe zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen met 

deze workshop.  
 

Nieuws uit groep 3 
In onze groep zijn we als een speer aan het leren lezen. We hebben de volgende 
letters al geleerd: aa, oo, ee, ie, oe, ei, eu, i, e, a, u, o, r, d, k, n, s, b, m, t, l, p, h, 

w, g. We zijn pas gestart met thema 4 “Op wielen”. We doen elke dag hard ons best! 
Veel dingen zijn nieuw voor ons, maar ook heel leuk. We leren trouwens niet alleen 

de letters lezen, maar kunnen we ook al netjes woorden schrijven in ons schrift en 
tussen de lijntjes. Opperste concentratie! Natuurlijk leren we ook rekenen. Zo zijn 
we nu bezig met splitsen van de getallen t/m 10 en klokkijken (de hele en de halve 

uren). Dit gaat al goed! Naast taal, spelling en rekenen maken we ook tijd om lekker 
te spelen in de hoeken, gezellige spelletjes te doen, gaan we graag naar de gym en 

knutselen we graag. Hieronder een foto van onze meest recente herfstkunstwerken: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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

Hartelijke groet,  
Team Groen van Prinstererschool 



Bijlage: 

Spoedcursus leeslust: zo krijg én houd je je kind aan het lezen 
Tijdens de Kinderboekenweek worden er tal van activiteiten georganiseerd om jonge 
lezers te enthousiasmeren. Wat kunnen ouders doen om die leeslust vast te houden? 

 

 
 

Als het gaat om leesplezier scoren Nederlandse kinderen niet goed. Uit het 
internationale Pisa-onderzoek onder 15-jarigen in tachtig landen staat Nederland op 

plek 78. Ook de leesvaardigheid laat te wensen over. Een kwart van de scholieren 
kan niet goed genoeg lezen om mee te kunnen doen in de samenleving, doordat ze 
bijvoorbeeld de bijsluiter van een medicijn niet begrijpen. Wat kun je als ouder thuis 

doen om je kind aan het boek te krijgen? 
Goed voorbeeld doet volgen 

‘Om lezers te baren heb je lezers nodig’, schreef Aleid Truijens in haar Volkskrant-
column. Uit onderzoek blijkt dat vooral bij oudere kinderen het zien van lezende 
ouders een positief effect heeft op de leesmotivatie. ‘Geef het goede voorbeeld en 

pak een boek’, zegt ook kinderboekenschrijver Janneke Schotveld, die de populaire 
kinderboeken Superjuffie en Avonturen van de dappere ridster schreef. Ze stond 

twaalf jaar voor de klas, bezoekt wekelijks scholen en geeft workshops over 
leesbevordering aan docenten. ‘En laat overal boeken rondslingeren.’ 

Doe het samen 
Het is een misvatting dat lezen een solitaire bezigheid moet zijn. ‘Maak van lezen 
iets gemeenschappelijks. Door tegelijkertijd te lezen of samen naar een audioboek te 

luisteren. Dat motiveert extra’, zegt kinderboekenschrijver Jacques Vriens. Hij 
ontdekte dit tijdens het lesgeven. ‘Als ik mijn klas vertelde dat ze moesten lezen en 

ik ging zelf schriften nakijken, dan werkte dat niet. Ze hadden door dat ze bezig 
werden gehouden. Ging ik zelf ook lezen, dan was er rust.’ 
Alle beetjes helpen 

Lezen is meer dan alleen dat ene zeer verantwoorde kinderboek dat tal van prijzen 
heeft gekregen. ‘De Donald Duck lezen is óók lezen,’ zegt Janneke Schotveld. ‘Mijn 

kinderen waren bijvoorbeeld dol op het tijdschrift Kidsweek.’ 
De leesvaardigheid opkrikken betekent kilometers maken en dan helpen alle beetjes. 
‘Een beperkte leesvaardigheid is ongunstig voor de leesmotivatie,’ zegt Roel van 

Steensel, hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. ‘Als je 
ergens niet goed in bent dan doe je negatieve ervaringen op, wat leidt tot meer 

weerstand en zo kom je in een negatieve leescyclus terecht.’ Laagdrempelig 
oefenen, zonder druk, is belangrijk. 
Laat het kind zelf een boek kiezen 



‘Mijn beste jeugdherinnering is dat ik op zaterdag helemaal zelf mocht uitkiezen 

welke boeken ik uit de bibliotheek mee naar huis nam,’ vertelt Schotveld. Bemoei je 
als ouder niet te veel met de boekkeuze. ‘Ook niet als het gekozen boek eigenlijk te 

makkelijk is.’ 
Ouders kunnen hun kind natuurlijk wel bijstaan in de zoektocht van het juiste boek. 
‘Ga naar de bibliotheek, die tot 18 jaar gratis is, en vraag een medewerker naar de 

nieuwste jeugdboeken’, adviseert Roel van Steensel. ‘Vaders en moeders grijpen 
vaak terug naar hun eigen favorieten, zoals Kruistocht in spijkerbroek, maar dat wil 

niet zeggen dat je je kind daar automatisch een plezier mee doet.’ 
Lees zo lang mogelijk voor 
‘Maak van het voorlezen een vast rustmoment aan het einde van de dag’, adviseert 

Janneke Schotveld. ‘Het is het ideale moment om kinderen te laten ervaren hoe je in 
een verhaal kunt verdwijnen.’ 

Ouders gaan minder voorlezen vanaf het moment dat hun kind zelf kan lezen. Leest 
61 procent van de ouders met een kind tussen de 8 en 12 jaar ten minste wekelijks 
voor; bij kinderen tussen de 13 en 18 jaar is dat nog maar 17 procent. Kijk of je het 

weer kan oppakken, zegt Schotveld. ‘Toen mijn dochter 15 was, wilde ze opeens dat 
ik weer voorlas. We hebben alle sprookjes van Andersen gelezen.’ 

Presenteer lezen niet als een verstandig alternatief 
Een boek of toch de iPad? Ook ouders zullen dit dilemma herkennen. Het kan naast 

elkaar bestaan, meent Schotveld. ‘Ik houd zelf van lezen, maar ook van Netflix.’ 
Kindlief achter het scherm vandaan trekken om te gaan lezen, is niet aan te raden. 
‘Zo presenteer je lezen als iets dat moet, zoals spruitjes eten. Een kind wordt een 

lezer door er plezier uit te halen. Je moet het ongedwongen houden en thuis de 
omgeving scheppen waardoor lezen vanzelfsprekend wordt.’ Wat niet wegneemt dat 

ouders soms best op een slimme manier de concurrentie kunnen elimineren. Door je 
kind geen telefoon naar de slaapkamer te laten meenemen. Wat kun je doen als je 
niet kan slapen en je verveelt? Juist. 

 

Anna van den Breemer 13 oktober 2022 

 

https://www.volkskrant.nl/auteur/Anna%20van%20den%20Breemer

