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Voorwoord 
Het is koud buiten, er ligt ijs in de sloten. Een kleine jongen 

van een jaar of zeven loopt op blote voeten door de 
winkelstraat. Zijn kleren tot op de draad versleten. Het 
jongetje staat stil om in een etalage te turen. In de etalage 

liggen de meest prachtige geschenken voor kerst. Maar de 
jongen kijkt vol aandacht naar een schilderij van Maria en 

haar kindje Jezus dat in de etalage hangt. Een jonge vrouw 
loopt langs de etalage waar het armoedige jongetje zich staat 
te vergapen. Ze ziet in de ogen van het jongetje een groot 

verlangen. In een opwelling pakt ze hem bij de hand en 
neemt hem mee naar de winkel. Daar koopt ze schoenen en 

nieuwe warme kleren voor hem. Als ze weer buiten staan 
zegt de vrouw tegen de jongen: “Ga maar lekker naar huis 
en geniet van de kerstvakantie”. De jongen kijkt omhoog 

naar de vrouw en vraagt: “Mevrouw, bent u God?” De vrouw 
moet glimlachen en zegt vriendelijk: “Nee jongeman, ik ben 

alleen maar 1 van Zijn kinderen.” Waarop het jongetje zegt: 
“Ik wist dat u familie moest zijn!”  
Dit verhaal las ik in het boek Tijd voor kerst. Kerst is voor 

heel veel mensen een mooie 
tijd, maar niet voor iedereen. 

Misschien missen we wel 
geliefden om ons heen, hebben 
we moeite om financieel rond te 

komen of te maken met ziekte. 
Wat is het goed om naar onze 

naasten om te zien en iets voor 
anderen over te hebben. Net als 
de vrouw in het verhaal.  

Kerst is veel meer dan gezellig 
eten met elkaar. Het is het feest 

dat Gods Zoon voor ons op 
aarde is gekomen. De geboorte 

van Jezus geeft ons hoop voor 
de toekomst. We mogen weten 
dat we er niet alleen voor staan, 

maar dat God voor ons zorgt. 
 

We wensen u allen fijne kerstdagen en een gezegend 2023! 
 
 

Agenda 

21 december: 
Kerstliederen zingen gr. 5 Beemd 
 
22 december: 
19.00 uur kerstavond gr. 1-8 
19.45 uur inloop zingen op het 
plein 
 
23 december: 
12.00 uur begin kerstvakantie 
(t/m 6 januari) 
 
9 januari: 
Gebedsgroep 
 
18 januari: 
Studiedag team, leerlingen vrij 
 
1 februari: 
8.30 uur Koffie-uurtje ouders 
 
6 februari: 
Inschrijven nieuwe leerlingen 
Gebedsgroep 
 
10 februari: 
1e rapport mee naar huis 
 
21 en 22 februari: 
10 min. avonden 
 
24 februari: 
12.00 uur begin voorjaarsvakantie 
(t/m 3 maart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Welkom/afscheid/lief en leed 

In groep 1 is Lynn nieuw in de klas. Welkom bij ons op school. We wensen je veel 
plezier in groep 1! 

Juf Mans (gr 5a) heeft aangegeven te stoppen met haar werk bij ons op school en in 
het onderwijs. Ze vindt de combinatie van haar gezin en 2,5 dag werken op school 
lastig te combineren. We vinden het jammer dat ze het onderwijs en onze school 

gaat verlaten. We wensen haar en haar gezin veel geluk en Gods zegen. We gaan op 
zoek naar een nieuwe leerkracht voor deze groep. De advertentie is als bijlage 

toegevoegd. Deel de advertentie gerust.  
De familie Bals, Joas (gr. 8), Salome (gr.5b) en Gideon (gr. 1) gaan na de zomer 
voor de MAF naar Suriname. Als voorbereiding gaan ze van 4 jan. t/m 18 maart naar 

Engeland. Via Teams zullen ze deze weken contact houden met de klas. We wensen 
hen een goede tijd toe in Engeland en na deze weken komen de kinderen weer terug 

in de klas. 
 
Kerstfeest 

Donderdagavond 22 december vieren de kinderen kerst in de klas. Vanaf 18.50 uur 
gaan de hekken open en kunnen de kinderen naar binnen. Om 19.00 uur begint dan 

het kerstfeest. 
Bij de groepen 1 en 2 mag er dit keer i.v.m. de ruimte in de klas weer 1 volwassene 

mee om het kerstfeest te vieren. U mag gelijk om 18.50 uur met de kinderen mee 
naar binnen. Omdat het voor sommige kleuters best veel is om ook de avond nog 
naar school te komen, mogen ze deze middag thuis blijven om even uit te rusten.  

Voor groep 3 t/m 8 is het kerstfeest in de klas met hun eigen leerkracht, zonder 
ouders. 

Vanaf 19.45 uur nodigen we alle ouders, buurtbewoners en andere belangstellenden 
uit om met de kinderen van school kerstliederen te komen zingen. Op het 
schoolplein staat er koffie, thee en warme chocomel voor u klaar. Om 20.00 uur 

komen de kinderen naar buiten en zullen we enkele kerstliederen met elkaar zingen. 
Na het zingen is het kerstfeest afgelopen en kan iedereen naar huis. 

Vrijdagochtend hebben alle leerlingen nog school. Wilt u uw kind een grote tas 
meegeven om alle kerstwerkjes mee naar huis te nemen? Alle leerlingen krijgen om 
12.00 uur vakantie. 

 
Zingen ouderen  

De groepen 5a en 5b gaan woensdag 21 december om 
11.30 uur kerstliederen zingen voor de ouderen in de 
Beemd. 

 
Inschrijving nieuwe leerlingen 

Maandag 6 februari is het weer inschrijving nieuwe leerlingen. Wordt uw kind voor 
oktober 2024 4 jaar dan kunt u uw kind inschrijven. De inschrijving is vanaf 15.15 
uur. Kunt u deze dag niet, dan kunt u een afspraak maken voor een andere dag, 

directie@cbs-oud-alblas.nl.  
 

Rapport/citotoetsen 
Vrijdag 10 februari krijgen de kinderen om 12.00 uur hun eerste rapport mee naar 
huis. 

Vanaf 23 januari worden de citotoetsen weer afgenomen in de groepen 3 t/m 8. In 
het ouderportaal zijn tijdelijk de cito resultaten niet zichtbaar. Zodra de leerkrachten 

alle toetsen hebben ingevoerd zijn de resultaten weer zichtbaar. 
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 
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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 lezen hoe de cijfers tot stand komen. Op het 

ouderportaal ziet u als ouder alle resultaten die uw kind behaald heeft en deze 
kunnen afwijken van de cijfers op het rapport. 
 

Burgerschap 
Met het team en de MR hebben we het aangepaste beleidsplan burgerschap 

vastgesteld. In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u lezen wat we op school doen 
aan burgerschap. 
 

Vrij vragen/luxe verzuim 
Namens de dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, Leerplicht + Voortijdig Schoolverlaten 

een brief (zie bijlage) met informatie over vrij vragen en luxe verzuim. 
 
Buurtkastje 

In de Kon. Wilhelminalaan staat bij nummer 25 het buurtkastje. In dit kastje liggen 
allerlei spullen die mensen die het financieel lastig hebben gratis op mogen komen 

halen. Heeft u spullen over of wilt u graag iets geven dan kunt u er ook spullen in 
leggen. Het buurtkastje is altijd open, wees welkom! 

 
 

Duurzaamheidsprijs gemeente Molenlanden 

Dinsdagmiddag 20 december is de prijsuitreiking van de duurzaamheidsprijs. Fien, 
Maud, Maren en Ruth gaan hier samen met juf van Hemert naar toe. We zijn heel 

benieuwd of groep 8 de €1000,- heeft gewonnen.  
 
Koffie-uurtje ouders 

Woensdag 1 februari 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. Komt u ook? Van harte welkom! 
De laatste keer was Linda er namens buurtgezinnen. Nog even haar gegevens voor 
vragen of als u steun wilt bieden. Neem gerust contact op. Linda van der Burgh, 06–

38720258, linda@buurtgezinnen.nl en www.buurtgezinnen.nl 
 

Kwink/Grol weerbaarheid 
De komende weken gaan de Kwinklessen over vriendschap, weten wat je moet doen 

in pestsituaties en het eerlijk zeggen als er iets mis is gegaan en wat je dan kunt 
doen.  

Workshop kaarsen maken 

Op 12 december hebben de kinderen uit groep 3, 4 en 6 kaarsen gemaakt.  

http://www.buurtgezinnen.nl/


Donderdag 15 december is de laatste les Grol weerbaarheid voor de groepen 4, 6 en 

8. Op 12 januari starten de lessen voor de groepen 3, 5a, 5b en 7. 
 

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. 

 
Studiedag team 
Woensdag 18 januari is er weer een studiedag met het team. Alle leerlingen zijn dan 

vrij. De studiedag is een vervolg op de studiedag van 17 november en gaat over 
instructie (DPL), eigenaarschap en feedback geven. 

 
Nieuws uit groep 4 
 

Wist u dat….  
- We met Staal al 10 categorieën hebben geleerd 

- We al weten wat een lidwoord, bijv. nw. en zelfstandig naamwoord is 
- We al sommen tot 20 steeds sneller op kunnen lossen 

- We al een start hebben gemaakt met de tafels 
- We elke twee weken een ander plekje hebben in de klas 
- We het liefst tijdens lezen met kussens onder onze tafels kruipen 

- We samen-leesboeken verslinden 
- We een goed gevoel voor ritme hebben 

- We hebben geschaatst op de ijsbaan bij vakantiepark Molenlanden 
- We allemaal zelf een kaars hebben gemaakt 
- We heel mooi het lied ‘Kerstnacht boven Bethlehem’ kunnen zingen 

- We de klas al versierd hebben met sterren en mooie tekeningen 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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

Hartelijke groet,  

Team Groen van Prinstererschool 
 

 
Bijlage burgerschap  
De school is een oefenplaats voor democratie waar leerlingen oefenen met de 

belangrijke burgerschapsvaardigheden. Burgerschap is verweven in de vakken 
Bijbelse geschiedenis, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie (incl. seksuele 

voorlichting). Daarnaast gebruiken we de methode Kwink voor de sociale/emotionele 



ontwikkeling en de lessen burgerschap. Omdat we vinden dat leerlingen het geleerde 

ook praktisch moeten inzetten hebben we o.a. de leerlingenraad (gr. 6-8), opruimen 
zwerfafval, goede doelen acties en het ophalen van zendingsgeld. 

We leren kinderen deel te nemen en te oefenen aan de maatschappij zoals die nu 
functioneert. We leren kinderen wat normen en waarden, tradities, verwachtingen, 
rechten en plichten zijn en leren leerlingen kritisch nadenken/bevragen en het 

bijdragen aan een meer rechtvaardige wereld. We leren kinderen de basiswaarden 
(vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit) en kennis van de democratische rechtstaat. 

We leren kinderen sociale en maatschappelijke competenties aan. We leren kinderen 
kennis en respect over verschillende godsdiensten, levensovertuigingen en 
diversiteit. Dit alles vanuit onze christelijke identiteit. 

 
Onze doelen: 

We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol 
(vanuit duidelijke christelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de 
medemens en de omgeving. 

Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die 
daar ook naar handelen. 

We voeden onze leerlingen op tot mensen die (digitaal) “meedoen”, die (digitaal) 
actief betrokken willen zijn op de samenleving, die gericht zijn op (digitale) 

samenwerking en die iets voor anderen willen betekenen. 
We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor 
andere opvattingen en overtuigingen (religies - levenswijzen), tot leerlingen met een 

goed zelfbeeld, met [eigen] opvattingen en een eigen [persoonlijke] identiteit. 
We zorgen voor kennis en een attitude m.b.t. actuele, maatschappelijke thema’s. 

Onze leerlingen kunnen een standpunt innemen en hun mening over 
maatschappelijke thema’s effectief verwoorden. 
We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele 

bagage mee voor het leven. 
We geven onze leerlingen zicht op internationale betrekkingen, op Nederland in de 

wereld. 
 
De sociale en emotionele resultaten meten we 2x per jaar door het afnemen van de 

Scol. Bij de groepen 6 t/m 8 nemen we ook 2x per jaar de leerlingScol af. De 
resultaten worden in het team besproken en verbeterpunten opgesteld. Een keer in 

de 3 jaar nemen we bij de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 een vragenlijst 
burgerschap af om te kijken of we de leerlingen voldoende vaardigheden 
burgerschap bijbrengen. Indien nodig worden hier actiepunten aan verbonden. De 

leerkrachten vullen 1x in de vier jaar de quickscan burgerschap in, dit wordt 
geëvalueerd en waar nodig actiepunten opgenomen in de jaarplannen. Naast al deze 

punten evalueren we in het team 1x per jaar of burgerschap goed uitgevoerd wordt 
en waar we nog aan moeten werken of wat beter kan. 
De afgelopen jaren hebben we naar aanleiding van evaluaties, quickscans enz. de 

volgende verbeteringen uitgevoerd: invoeren lessen samsam wereldgodsdiensten, 
invoeren van de lessen burgerschap uit Kwink, invoeren leerlingenraad en 

groenmiddagen (culturele en algemene ontwikkeling) en het schrijven van een nieuw 
beleidsplan burgerschap. 


