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Voorwoord
Iedere dag gaan de deuren van de scholen open. Kinderen
gaan met verwachtingen naar school, en wij mogen hen
onderwijs bieden. Vele jaren vonden we dit de gewoonste
zaak van de wereld. Inmiddels weten we dat dit niet zo
gewoon is. Ook nu gaan de basisscholen plotseling weer
dicht en hebben de kinderen een week eerder kerstvakantie.
In plaats van te leven met vanzelfsprekendheden, leven we
nu met onzekerheden. Dat kost ons extra inspanning en
energie. We mogen dankbaar zijn voor de veerkracht en
energie die onze juffen, meesters, onderwijsassistenten en
andere medewerkers iedere dag weer wordt gegeven. Zij
maken zich iedere dag hard om samen het onderwijs vorm
te geven in een context van maatschappelijke onrust. Een
bijzondere prestatie die waardering en respect verdient!
Rust, regelmaat en reinheid zijn woorden uit oude
pedagogiekboeken. Dat reinheid (hygiëne) ertoe doet, weten
we inmiddels wel. De zogenaamde basismaatregelen zijn
bekend. Maar waar vind je nog rust en regelmaat?
Vier weken duurt de adventstijd. Al vanaf de vroege kerk is
deze periode van verwachting een jaarlijks terugkerende
traditie. Het is een tijd van bezinning en reflectie, van
verwachten en verwonderen, om biddend te zingen over
hoop. De adventstijd is een periode van rust.
De regelmaat vinden we onder andere in school. Op school
heeft de dag een vaste structuur waarin kinderen zich verder
kunnen ontwikkelen. En wat fijn dat we met elkaar ook het
Kerstfeest vieren in de klas. Al vele eeuwen vieren we de
geboorte van de Zoon van God. We doen dat samen en in
verbondenheid met vorige generaties. De geboorte van
Christus is zo’n krachtige gebeurtenis. Hij is het Licht in een
wereld vol onzekerheden en duisternis. Het kerstfeest is
daarom een markant teken van
hoop. We staan in het licht en
kijken in geloof vooruit. Dat
geloof en vertrouwen mogen
we aan elkaar en aan de
kinderen doorgeven.
We wensen u allen gezegende
kerstdagen en een goed 2022!

Agenda
17 december:
Kerstviering gr. 1-8
20 december:
Kerstvakantie (t/m 7 jan.)
10 januari:
Gebedsgroep
14 januari:
Spreekuur sociaal werker
19 januari:
Studiedag team, leerlingen vrij
27 januari, 3 en 10 februari:
Groenmiddagen gr. 5-8
7 februari:
Inschrijving nieuwe leerlingen
7 februari:
Gebedsgroep
10 en 11 februari:
School op Seef
11 februari:
1e rapport mee naar huis
22 en 23 februari:
10 min. avonden
25 februari:
Spreekuur sociaal werker
25 februari:
Om 12 uur start de
voorjaarsvakantie (t/m 4 maart)

Lief en leed/welkom
In groep 1 is Fenna nieuw in de klas. We wensen je veel plezier bij ons op school!
In de vorige nieuwsbrief hebben we het al geschreven. Na 21,5 jaar op onze school
gaat meester Boer stoppen met zijn werk voor de klas en is deze week de laatste
week dat hij voor groep 7 staat. Het is heel jammer dat zijn afscheid door de eerdere
start van de kerstvakantie opeens een week eerder is. We wensen hem alle goeds en
Gods zegen! En gelukkig zien jullie meester Boer nog elke maandag in jullie klas om
jullie te helpen.
Na de kerstvakantie komen er bij een aantal klassen nieuwe leerkrachten of
veranderingen. Hieronder zetten we ze even op een rij.
In groep 7 wordt meester van Uden de vaste leerkracht van maandag t/m vrijdag.
Meester Boer is op maandag in de klas aanwezig om extra ondersteuning te bieden.
In groep 4a komt er na de kerstvakantie een lio-stagiaire voor de klas, juf Maas. De
ouders zijn hierover al geïnformeerd.
In groep 1/2 gaat juf ’t Hoen met zwangerschapsverlof. Op maandag, donderdag en
vrijdag komt juf van Dongen (nu leerkracht gr. 4a) voor deze groep en op dinsdag
en woensdag juf Mans. Ook deze ouders zijn hierover al geïnformeerd.
In groep 3 krijgen de kinderen op woensdag een nieuwe leerkracht, juf Kuipers.
Ook hebben we op woensdag nog een extra leerkracht om leerlingen R.T. te geven in
het kader van de NPO gelden. Dit is juf Scherrenburg.
Hieronder stellen alle nieuwe leerkrachten zich aan u voor.
Op de foto ziet u Elize Maas. Ik ben 20 jaar, woon in Dordrecht en
zit in het laatste jaar van de pabo die ik volg op de Driestar
Educatief. De afgelopen drie jaren heb ik veel ervaring opgedaan
tijdens de stages; elke week twee dagen met veel plezier. Na de
kerstvakantie hoop ik mijn LIO-stage te gaan lopen in groep 4a.
Ik geniet er enorm van om met kinderen te werken en heb zin om
te starten. De afgelopen weken heb ik de klas al een aantal keer
gezien, omdat ik al een aantal lessen heb gegeven in het kader
van mijn minor.
Muziek heeft een grote plaats in mijn hart. Ik geloof dat muziek
heel belangrijk is voor ieder kind, daarom heb ik tijdens mijn pabo
een post-hbo vakspecialist muziek gevolgd. U kunt van mij verwachten dat ik in de
klas veel met muziek bezig zal zijn; zingen, ritmespelletjes, bewegen en luisteren.
In mijn vrije tijd ben ik ook veel met muziek bezig. Van jongs af aan speel ik viool.
Thuis ben ik vaak aan het studeren om de verschillende muziekstukken mee te
kunnen spelen in het orkest. Daarnaast lees ik graag en ben ik altijd in voor een
gezellig avondje met vrienden of familie!
Ik zie uit naar goede contacten met de leerlingen, met ouders en de collega’s.
Vanaf de kerstvakantie ga ik op woensdag lesgeven in groep 3,
daarom zal ik me even voorstellen: Mijn naam is Judith Kuipers en ik
woon in Alblasserdam. Ik ben getrouwd met Eelco en we hebben 3
meiden in de leeftijd van 10, 7 en 3 jaar oud.
Ik geniet ervan om dingen met mijn gezin te ondernemen. Ik maak
dan graag foto’s en verwerk die vervolgens in fotoboeken. Ik ga
graag naar buiten om te wandelen of te hardlopen en verder houd ik
van lezen en het spelen van gezelschapsspelletjes.
Ik kijk ernaar uit om op school aan de slag te gaan!

Ik ben Regina Scherrenburg en mag vanaf januari 2022 werkzaam zijn
als RT-er.
Doordat mijn man werk kreeg in deze omgeving zijn we in 2018 vanuit
Veenendaal verhuisd naar Papendrecht.
Dit hebben we met veel plezier gedaan, omdat ook onze kinderen en
kleinkinderen in deze omgeving wonen. Met de kinderen en
kleinkinderen leuke dingen ondernemen is dan ook iets wat ik heel graag doe.
Al vele jaren mag ik werkzaam zijn in het onderwijs. De achterliggende jaren heb ik
als invalkracht gewerkt op de basisschool waarop onze kinderen zaten in
Veenendaal. Ook als parttimer en invalkracht in het SBO te Ede en later op de
nieuwe locatie in Barneveld. Ook heb ik, na onze verhuizing, op verschillende scholen
in de omgeving van onze woonplaats invalwerkzaamheden mogen verrichten.
Het lijkt mij leuk om op de Groen van Prinstererschool een bijdrage te leveren aan
het leerproces van de kinderen.
Ik hoop dan ook, samen met de collega’s er een mooie en leerzame tijd van te
maken.
Corona/vervroegde kerstvakantie
Dinsdagavond met de persconferentie hebben we het allemaal vast wel gehoord. De
basisscholen krijgen een week eerder vakantie. Maandag 20 december begint de
kerstvakantie. Dit nieuws kwam ook voor ons weer geheel onverwachts en we gaan
ons best doen om het jaar 2021 weer goed af te sluiten. Wat fijn dat we deze week
in de klas nog wel een mooi kerstfeest kunnen vieren.
Voor ouders in de cruciale beroepsgroepen bieden we in deze week weer
noodopvang aan. U kunt uw kind voor de noodopvang opgeven via directie@cbsoud-alblas.nl. De noodopvang is er alleen van 20-24 december onder schooltijd.
Tijdens de noodopvang geven we geen les, we vangen de kinderen alleen op.
Volgende week zullen we verder geen online onderwijs verzorgen. Wel krijgen de
kinderen vrijdag nog wat oefen/herhalingsstof mee dat ze de eerste vakantieweek
kunnen doen. Ook kunnen de kinderen in Moo online nog wat oefenen. Dit is
allemaal vrijwillig en niet verplicht.
Verder zijn er de afgelopen tijd weer veel wijzigingen geweest in de corona
maatregelen. De belangrijkste wijzigingen zetten we nog even voor u neer.
Kinderen met lichte corona gerelateerde klachten mogen na een negatieve zelftest
weer naar school. Blijven de klachten dan test u uw kind de volgende dag opnieuw
met een zelftest. Verergeren de klachten dan moeten ze alsnog een GGD test. Ook
als een leerling in contact is geweest met iemand met corona mogen ze na 5 dagen
weer naar school nadat ze een negatieve test hebben van de GGD. Een zelftest
volstaat dan niet. Test u niet dan mag de leerling na 10 dagen quarantaine weer
naar school.
De zelftesten zijn inmiddels geleverd voor de groepen 6 t/m 8. Deze testen worden
preventief ingezet om leerlingen zonder klachten, maar wel positief, eruit te halen.
De testen zijn vrijwillig en niet verplicht. Vrijdag 17 december ontvangen de
leerlingen weer 2 testen voor de week na de kerstvakantie. Hierna zullen de
leerlingen steeds op vrijdag 2 zelftesten ontvangen voor de volgende week. Wilt u
geen zelftesten ontvangen? Dan kunt u dat aangeven via directie@cbs-oud-alblas.nl
Kerstviering
Helaas kunnen we dit jaar weer geen kerstviering houden waarbij we met ouders,
kinderen en buurtbewoners gezamenlijk op het plein zingen en er tijd is om gezellig
met elkaar chocomel te drinken. Voor elk gezin hebben we daarom weer een
aardigheidje, dit geven we met uw kind mee.

Doordat we eerder kerstvakantie krijgen hebben we besloten om het kerstfeest in de
klas op vrijdag 17 december te houden. De kinderen van groep 1 t/m 4 vieren het in
de ochtend en de kinderen van groep 5 t/m 8 in de ochtend of de middag.
Muzieklessen
Vanaf januari 2022 biedt de Graafstrooms Fanfare weer 3 maanden gratis lessen
voor kinderen aan.
"Ben of ken jij iemand die graag een muziekinstrument zou willen bespelen? Of
graag zou willen drummen? DIT IS DÉ KANS! Graafstrooms Fanfare biedt vanaf
januari 2022 drie maanden gratis muziekles voor kinderen aan. Klik snel op de link
hieronder voor meer informatie en om je (kind) op te geven!
https://www.graafstroomsfanfare.nl/gratis-muzieklessen/
Luxe verzuim
Bijgaand een informatiebrief van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) over
luxe verzuim en extra verlof. Zie bijlage.
Cito toetsen/rapport
Vanaf 24 januari worden de citotoetsen weer afgenomen in de groepen 3 t/m 8. In
het ouderportaal staan dan tijdelijk de citotoetsen even dicht. Zodra de leerkrachten
alle toetsen hebben ingevoerd zetten we de toetsen weer open in het ouderportaal.
Voor sommige kinderen zijn de toetsen altijd weer een spannend moment. Voor u als
ouder goed om te weten dat we de toetsen ook zien als een momentopname. Het
geeft ons naast de andere resultaten (zoals methodetoetsen, gedrag, motivatie) een
beeld van waar uw kind staat. Al deze resultaten bij elkaar zorgen dan ook voor de
beoordeling op het rapport. Het rapport is er ook echt voor de kinderen. Op het
eerste blad in het rapport kunt u ook lezen hoe de cijfers tot stand komen. Op het
ouderportaal ziet u als ouder alle resultaten die uw kind behaald heeft.
Spreekuur sociaal werker op school
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 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
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.
Naschools schilderen op muziek
Op maandag 11 januari stond er een naschoolse activiteit, schilderen op muziek,
voor de groepen 1 en 2. Door de huidige corona maatregelen gaat deze activiteit niet
door. We hopen dat de activiteit op een later tijdstip wel weer door kan gaan.

Kwink
De Kwinkles van deze week gaat over het herkennen van emoties en weer rustig
leren worden. Na de kerstvakantie gaan de lessen over vriendschap.
Vanaf groep 6 zullen we in het kader van burgerschap enkele lessen geven over
wereldgodsdiensten. Deze lessen worden eind januari/begin februari gegeven en
gaan over het jodendom, de islam, hindoeïsme en boeddhisme.
Nieuws uit groep 4a

Wij zijn deze week al druk bezig met de voorbereidingen voor het Kerstfeest. We
oefenen onze opzegversjes, lezen uit de Bijbel, leren nieuwe Kerstliederen en
knutselen dingen om de klas mooi te maken. Achterin de klas maken we een mooie
vertelplaat over het Kerstfeest. Over de herders in het veld en de engelen die zongen
in de donkere nacht. Wat een goed nieuws was dat! De Heere Jezus die eeuwenlang
geleden ook voor ons naar deze aarde kwam. We wensen iedereen Gods zegen op
het Kerstfeest en een voorspoedig 2022.
Fijne vakantie!

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

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

