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Voorwoord
Het is inmiddels alweer halverwege november. In de winkels
ligt het alweer vol met Sint en Kerstspullen. Wat kunnen we
soms druk zijn om alles weer te regelen voor de feestdagen.
In deze drukke periode is het ook goed om momenten van
rust te nemen. Dit geldt ook voor de kinderen in de klas. En
wat is het dan mooi dat we elke dag in de klas beginnen met
Gods Woord, een moment van rust. Dat we de kinderen
mogen leren dat ze rust bij God kunnen vinden. “Kom naar
Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust
geven” een mooie Bijbeltekst uit Mattheus 11 vers 28. Wat
een prachtige belofte van God. Laten we bij Hem de rust
zoeken in deze drukke tijden.
Lief en leed/welkom
In groep 1 zijn Ward, Alex, Annabelle en Siep nieuw in de
klas. We wensen jullie veel plezier bij ons op school!
Na 21,5 jaar op onze school gaat meester Boer stoppen met
zijn werk voor de klas. Hij heeft altijd met grote inzet en veel
plezier met de kinderen gewerkt. Na 42,5 jaar voor de klas
wordt het tijd om rustiger aan te doen en te gaan genieten
van alle andere bezigheden samen met zijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen. Hij gaat onze school nog niet helemaal
verlaten maar blijft 1 dag werkzaam in groep 7 om extra
ondersteuning te geven in het kader van de NPO corona
gelden. Meester van Uden gaat na de kerstvakantie de hele
week werken als leerkracht van groep 7 en op maandag is
meester Boer als extra ondersteuning aanwezig in deze
groep.
Juf ’t Hoen gaat na de kerstvakantie met
zwangerschapsverlof. We zijn nog bezig om vervanging te
regelen. Zodra we weten welke juf het verlof gaat invullen
zullen we u daarover informeren.
Corona
Door de verscherpte corona maatregelen van dit moment
worden de kinderen uit groep 1 en 2 weer afgezet bij het
schoolhek. De leerkrachten staan hier klaar om de kinderen
mee naar binnen te nemen. Ouders mogen alleen de school
in als ze een afspraak hebben met een leerkracht. De 10
min. avond wordt deze keer telefonisch gehouden. We zullen

Agenda
23 november:
Pietengym gr. 1-4
23 en 24 november:
10 min. avonden
19 november:
Lootjes trekken gr. 5-8
25 november:
Schoen zetten gr. 1-4
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.)
10 januari:
Gebedsgroep
11 januari:
Naschools schilderen op muziek
gr. 1/2
14 januari:
Spreekuur sociaal werker
19 januari:
Studiedag team, leerlingen vrij

bij alle activiteiten op school steeds afwegen wat nog wel mogelijk is en hoe we dit
dan kunnen organiseren.
Verder willen we u vragen om bij een besmetting in het gezin dit zo snel mogelijk
aan school door te geven en u aan de landelijke regels te houden.
Kinderen die licht verkouden zijn mogen naar school, maar hoest uw kind regelmatig
of heeft uw kind koorts dan moet hij/zij thuisblijven. We snappen dat dit soms lastig
is en daarom vragen we u om bij twijfel uw kind thuis te houden.
10 minuten avond
Maandag heeft u een mail ontvangen over de 10 minuten avonden van 23 en 24
november. Met de huidige corona maatregelen is het deze keer weer telefonisch. Via
Parro kunt u zich aanmelden.
Voor groep 8 is er nu geen 10 minutenavond omdat de ouders vorige week al op
school zijn geweest voor de adviesgesprekken VO.
Scholenmarkt VO gr. 7/8
De scholenmarkt op 15 november is helaas niet doorgegaan. Op de
website Scholenmarkt | Gemeente Molenlanden staat een overzicht met de VO
scholen in de omgeving, hier kunnen ouders en leerlingen zich oriënteren op de
mogelijkheden. Verdere informatie over de scholen voor voortgezet onderwijs en hun
open dagen /Doedagen is te vinden op de websites en social media accounts van de
desbetreffende scholen.
Overblijf
Al jaren wordt de overblijf gedaan door moeders. Dit is ontzettend fijn en veel
ouders maken er gebruik van. Om de kosten van de overblijf laag te houden is het
belangrijk dat we met ouders de overblijf blijven draaien. Om dit door te laten gaan
zijn we dringend op zoek naar nieuwe moeders. Vindt u het leuk om 1 of meerdere
keren in de week met de kinderen op school te eten? U draait mee in een leuk team
van moeders en ontvangt voor elke keer een leuke vergoeding als vrijwilliger. Meer
informatie of aanmelden kan bij Jacqueline Kanters 06-13479307.
Sinterklaas
Op 3 december komt Sinterklaas bij ons op school. In de
ochtend komt hij langs bij de groepen 1 t/m 4. De
kleuters zullen de Sint opwachten op het plein. Helaas
kunnen er ook deze keer weer geen ouders bij aanwezig
zijn.
Vrijdag 19 november worden er in de groepen 5 t/m 8
lootjes getrokken voor de surprises. Op vrijdagmiddag 3
december wordt het gezellig met elkaar in de klassen
gevierd.
Op donderdag 25 november mogen de kinderen uit
groep 1 t/m 4 hun schoen zetten op school. Wilt u
uiterlijk donderdag 25 november een schoen meegeven
naar school?
Pietengym/giga molenlanden
Op dinsdag 23 november is er van 16:00 -16:45 uur weer pietengym voor de
groepen 1 t/m 4 in de gymzaal van de Beemd verzorgd door Giga Molenlanden.
Aanmelden is deze keer verplicht, zie bijgevoegde flyer.
Op 11 januari is er voor groep 1 en 2 schilderen op muziek na schooltijd. U ontvangt
nog een keer de uitnodiging om uw kind hiervoor op te geven.

Spreekuur sociaal werker op school
Goed om te zien dat er meerdere ouders al gebruik hebben gemaakt van het eerste
spreekuur. Op 3 december is het volgende spreekuur.
De sociaal werker kan 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 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
Jeugdgezondheidszorg op school
Ieder kind verdient een fijne en gezonde tijd op school. Daar zetten we ons samen
met ouders voor in. Jong JGZ (jeugdgezondheidszorg) helpt hierbij door mee te
kijken met de groei en ontwikkeling van alle leerlingen. Dat doen zij door het
aanbieden van gezondheidsonderzoeken. Of door het geven van advies op het
moment dat jij of je kind vragen hebben.
De JGZ volgt de gezondheid van je kind totdat hij/zij 18 jaar is. In de eerste vier jaar
gebeurde dat op het consultatiebureau. Na deze periode volgt de JGZ de gezondheid
van je kind tijdens contactmomenten op school. In groep 2 en groep 7 ontvangen
alle leerlingen een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek. De JGZ
kijkt bijvoorbeeld naar: groei/ontwikkeling, gehoor, gezichtsvermogen, motoriek,
houding, spraak-/taalontwikkeling, gedrag, opvoeding, weerbaarheid en functioneren
op school. Natuurlijk kun je ook aangeven welke onderwerpen je zelf wilt bespreken.
Door het gezondheidsonderzoek worden mogelijke aandachtspunten op tijd ontdekt.
Jong JGZ geeft dan advies. En als het nodig is gaan jullie samen in gesprek over de
juiste ondersteuning.
Vragen over de gezondheid van je kind? Stel ze aan het JGZ-team op school! Op
onze school werkt een vast JGZ-team. In dit team zitten een jeugdarts,
jeugdverpleegkundige en een assistente. Zij denken graag met jou en je kind mee
bij vragen over gezondheid, ontwikkeling of opgroeien. Geen vraag is te gek! Je kunt
op elk moment een afspraak maken. Het maakt niet uit in welke groep je kind zit.
Heb je een vraag voor de jeugdarts of jeugdverpleegkundige op onze school? Mail
ons via onderstaande gegevens:
Jeugdarts Abegail Straal: a.straal@jongjgz.nl (voor gezondheidsvragen)
Jeugdverpleegkundige Joëlle Paans: jo.paans@jongjgz.nl (voor sociale en
opvoedingsvragen)
Lees meer over JGZ voor 4-12-jarigen op: www.jongjgz.nl/4-tot-12-jaar
Studiedag team
Woensdag 19 januari zijn de kinderen vrij omdat het team een studiedag heeft. De
studiedag is een vervolg op de studiedag van 2 november. Het zal weer gaan over
het Doordacht Passend Lesmodel. Hoe geven we goede instructie waarbij alle
leerlingen betrokken zijn? En weten leerlingen wat het doel van de les is? Zodat ze
ook aan het einde van de les weten of ze het doel gehaald hebben.

Bibliotheek op school
De voorbereidingen van de Bibliotheek op school
zijn in volle gang. Alle boeken die in de klassen
staan zijn gesorteerd. Veel boeken zijn
afgeschreven omdat er bv een scheur in zit, de kaft
los zit of de bladzijden vergeeld zijn. Deze week
mogen alle kinderen uit deze boeken er twee uitzoeken en deze mogen ze houden.
Samen met de Bibliotheek gaan we kijken welke boeken er nieuw aangeschaft
moeten worden zodat we een mooie collectie boeken krijgen. De gemeente
Molenlanden bekostigd dit omdat er geen Bibliotheek in het dorp is.
Typeles
Al jaren bieden we de mogelijkheid, via rapidotypen, om kinderen hun typediploma
te laten halen. We willen nu kijken of er genoeg kinderen zijn om de cursus weer van
start te laten gaan. Bij voldoende deelname gaat de cursus 1 december weer van
start, deze is bestemd voor de kinderen vanaf groep 6. De lessen worden gegeven
op woensdag van 12.30 tot 14.00 uur. In totaal 10 keer 1½ uur om de week
inclusief examen en diploma uitreiking. Meer informatie en opgeven kan via de
bijgevoegde flyer.
Kwink
De Kwinkles van deze week en komende weken gaat over kwaliteiten. We leren de
kinderen welke kwaliteiten ze hebben en ook hoe ze dit kunnen inzetten om anderen
te helpen. In de bijlage zit de nieuwe koelkastposter en de ouderbrief.
Open lesmorgen
Helaas is de open lesmorgen niet doorgegaan. De open lesmorgen is verzet naar
woensdag 6 april.
Nieuws uit groep 3
In onze groep zijn we ontzettend hard bezig met het lezen. De volgende letters
hebben we al geleerd: aa, oo, ee, i, e, a, u, o, ie, ei, oe, r, d, k, n, s, b, m, t, l, p,
h. Veel hè?! Genoeg om al een heleboel woorden te lezen! De eerste drie thema's
zijn inmiddels achter de rug. Buschauffeur Ben heeft ons al langs “De nieuwe groep”,
“De boom” en “Smakelijk eten” gebracht. Tijdens het laatste thema hebben we een
heus restaurant in de klas gehad en hebben we ook nog koekjes gebakken met
elkaar. Mmm...! Nu gaan we verder met thema 4, “Op wielen”. In totaal zijn er wel
12 thema's, dus we hebben nog een lange busreis te gaan. Maar de kinderen zijn al
heel goed en (meestal) met plezier onderweg.
Naast het lezen houden ons ook bezig met onder andere bussommen en pijlsommen
tijdens rekenen, hakken op de hakkaarten tijdens spelling, luisteren we momenteel
naar de Bijbelverhalen over Jozef, knutselen en kleuren we graag en spelen we in de
Plukhoek, want uit dat boek leest de juf voor. Kortom, genoeg te beleven in onze
klas!
Op de foto's kunt u zien dat we niet alleen maar in het klaslokaal oefenen met lezen,
maar soms ook buiten op het plein.
Groetjes uit groep 3!

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

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

