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Voorwoord 
Het is fijn dat de school na de kerstvakantie weer open 

mocht. De besmettingscijfers van corona zijn hoog en dat 
merken we ook op school. In veel klassen zijn leerlingen 
afwezig. Gelukkig zijn de meesten niet heel ziek en mogen 

ze na 7 dagen weer naar school. De afgelopen weken en ook 
nu zijn er steeds leerkrachten ziek of in quarantaine. Tot nu 

toe is het steeds gelukt om vervanging te vinden, dat is heel 
fijn. Toch kan het de komende tijd wel gebeuren dat dit niet 
lukt. We zullen u dan zo snel mogelijk hierover informeren. 

We doen in ieder geval ons uiterste best met het hele team 
om dit te voorkomen. 

Het duurt nog wel even maar woensdag 9 maart is het 
biddag voor gewas en arbeid. Het thema is deze keer 
“Blijven bidden” uit Daniël 6: 1-29. Daniël mocht niet meer 

bidden tot zijn God, die hij zo trouw diende. Daniël bleef 
echter gewoon doorgaan met bidden, ook al betekende dat 

de doodstraf. Hij vertrouwde erop dat God voor hem zou 
zorgen. En dat gebeurde! Daniël bleef ongedeerd tussen de 
leeuwen in de leeuwenkuil. We willen op biddag de kinderen 

ook motiveren om te blijven bidden en op God te vertrouwen 
wat er ook gebeurt in je leven. 

 
Welkom/lief en leed 
In groep 1 zijn Samuel, D’Jean en Joy nieuw in de klas. We 

wensen jullie veel plezier bij ons op school! 
In groep 4b is Jayden naar een andere school gegaan. We 

wensen Jayden veel plezier op zijn nieuwe school. 
Bij de familie Lagendijk is er op 30 december een dochter 
geboren, Noortje. We feliciteren Guus (gr. 5), Anna (gr. 1/2) 

en de ouders van harte met de geboorte van Noortje en 
wensen jullie veel geluk en Gods zegen toe.  

 
Corona 

-Leerlingen die een huisgenoot of nauw contact zijn van 
iemand met corona mogen weer naar school. Wel willen we u 
vragen om regelmatig preventief een zelftest te doen als uw 

kind een nauw contact is van iemand met corona. Als u 
ervoor kiest om uw kind thuis te houden zorgen wij voor een 

tasje met huiswerk.    
-Leerlingen met neusverkoudheid of andere lichte 
coronaklachten doen een zelftest. Als de test positief is, gaan 

Agenda 

2 februari: 
Voorlezen gr. 1-3 
 
3 februari: 
Voorlezen gr. 4 
 
7 februari: 
Gebedsgroep 
 
10, 17 en 24 februari: 
Groenmiddagen gr. 5-8 
 
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) 
 
7 maart: 
Gebedsgroep 
 
9 maart: 
Biddag voor gewas en arbeid 
 
17 maart: 
Studiemiddag team, alle leerlingen 
zijn in de middag vrij 
 
18 maart: 
Workshop drukkunst gr. 4a 
 
1 april: 
Workshop drukkunst gr. 4b 
 
 
 
 



ze naar de GGD-teststraat en blijven thuis. Met een negatieve zelftest mag je naar 

school, maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te 
doen. Leerlingen met zwaardere klachten (zoals koorts) moeten testen bij de GGD. 

-Dringende advies om leerlingen vanaf groep 6 een mondkapje te laten dragen in de 
gang. 
-Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 geldt: twee keer per week thuis een 

preventieve zelftest doen. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het 
gezin in quarantaine (behalve leerlingen t/m 17 jaar en overige uitzonderingen) en 

laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling naar 
school. Leerlingen die in de afgelopen 8 weken positief getest zijn, hoeven geen 
zelftest te doen. 

-Leerlingen die positief getest zijn mogen na 7 dagen (en minimaal 24 uur 
klachtenvrij) weer naar school. 

 
Inschrijving nieuwe leerlingen 
Heeft u een zoon of dochter die komend schooljaar 2022-2023 4 jaar wordt? U kunt 

uw zoon/dochter dan aanmelden bij ons op school. Door alle corona maatregelen is 
er geen inschrijfmiddag. Voor een rondleiding of het aanvragen van een 

aanmeldformulier kunt u mailen naar directie@cbs-oud-alblas.nl. We zien de 
aanmelding van uw kind graag verschijnen.  

 
Nationale voorleesdagen 
Op woensdag 2 februari hebben burgemeester Theo 

Zegers en de kinderburgemeester Fedde Linneweever 
online voorgelezen aan de groepen 1 t/m 3. Het 

prentenboek “Maar eerst ving ik een monster” heeft 
centraal gestaan tijdens het voorlezen. 
Groep 4 doet ook mee met de voorleesdagen. Hier 

zal op donderdag 3 februari Tim de boswachter 
online voorlezen.  

 
School op Seef 
Op 10 en 11 februari stond School op Seef op de agenda. We hebben besloten om 

het deze keer niet door te laten gaan i.v.m. alle corona maatregelen en tekort aan 
personeel door ziekte. 

 
Groenmiddagen/leerlingenraad 
Op donderdag 10, 17 en 24 februari zijn er weer de Groenmiddagen in de groepen 5 

t/m 8. Door de corona maatregelen mogen de groepen helaas niet door elkaar 
gemengd worden. Er zal daarom geen keuze workshop zijn, maar in de klas krijgen 

de kinderen met de hele klas een leuke activiteit. Daarnaast is er ’s middags weer 
tijd voor het uitwerken van een onderwerp uit Faqta. Deze keer mogen de leerlingen 
in plaats van Faqta ook meedoen met de verkiezing voor de leerlingenraad. De 

leerlingen gaan dan een eigen partij oprichten en bedenken ideeën wat er op school 
verbeterd kan worden. Ze krijgen fictief €200,- te besteden om iets op school te 

veranderen. Na het presenteren van hun partij kiezen we de beste partijen uit en 
deze leerlingen mogen een jaar lang zitting nemen in de leerlingenraad en 
meedenken met schoolzaken. En het beste idee mag hun plan verder uitwerken en 

de €200,- ook echt besteden.  
 

Cito toetsen/rapport/10 min. avonden 
Deze weken worden de citotoetsen weer afgenomen in de groepen 3 t/m 8. Helaas 

zijn er veel leerlingen afwezig door corona. We doen ons best om alle toetsen voor 
het rapport af te nemen. Het kan zijn dat dit niet voor alle leerlingen lukt waardoor 
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er een toets kan ontbreken op het rapport. We zullen de toets wel zo snel mogelijk 

afnemen en invoeren in het ouderportaal. Het ouderportaal staat nu dicht, omdat we 
nu alles invoeren. Vrijdag 11 februari zetten we het ouderportaal weer open en krijgt 

uw kind zijn/haar rapport mee. 
Op dinsdag 22 en woensdag 23 februari zijn de 10 min. avonden voor de groepen 1 
t/m 7. Op maandag 14 februari zetten we in Parro de gesprekken weer klaar en kunt 

u inschrijven. Ook deze keer zullen de gesprekken telefonisch zijn. Vrijdag 18 
februari sluiten we de inschrijving. Voor de groepen 1 t/m 3 geldt dat we alle ouders 

bellen omdat we niet op huisbezoek komen. Heeft u zelf geen tijdstip uitgekozen? 
Dan ziet u op maandag 21 februari in de agenda van Parro het tijdstip van het 
gesprek staan. 

Voor groep 8 zijn er op maandag 21 en woensdag 23 februari de adviesgesprekken 
voor het VO. U ontvangt van de meester nog een overzicht met de tijden van de 

gesprekken. De gesprekken zullen via Teams gaan zodat de leerlingen ook aanwezig 
kunnen zijn met het gesprek. 
 

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 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 
 

Studiemiddag 17 maart 
Donderdag 17 maart heeft het team weer een studiemiddag. Alle leerlingen zijn ’s 

middags vrij. In de ochtend hebben ze gewoon les. De studiedag is weer een vervolg 
op de vorige studiedag van het doordacht passend lesmodel. 
 

Lessen Wonderlijk gemaakt 
Ieder jaar na de voorjaarsvakantie worden in alle groepen de lessen van de methode  

“Wonderlijk gemaakt” gegeven. Dit is een methode voor seksuele voorlichting.  
Scholen zijn verplicht, vanuit de overheid, om hier les in te geven. 
Alle ouders ontvangen van de leerkracht per mail de ouderbrief die bij de groep van 

uw kind hoort. Onderstaand het rooster wanneer de lessen worden gegeven. 
 

Les 1 (gr.1-8) 14-18 maart 

Les 2 (gr.1-8) 28 maart - 1 april 

Les 3 (gr.1-8) 11-15 april 

Les 4 (alleen gr. 7/8) 9-13 mei 

Les 5 (alleen gr. 7/8) 30 mei - 3 juni 

Les 6 (alleen gr. 7/8) 13-17 juni 

Les 7 (alleen gr. 7/8) 27 juni - 1 juli 

 
Kwink 

De Kwinkles van deze week gaat over het maken van keuzes. Volgende week gaat 
de les over gebruik maken van helpende gedachten als iets moeilijk is. Er is ook 
weer een nieuwe ouderbrief en een koelkastposter waarop de onderwerpen voor de 

komende weken staan. 
 



Nieuws uit groep 4b 

Inmiddels hebben we al ruim een half jaar groep 4 achter de rug... we zijn gegroeid 

met elkaar en als individu. We zijn bij de Kwink-lessen bezig met het ‘Wij-kompas’. 

Daarbij oefenen we hoe we goede keuzes kunnen maken die niet alleen voor onszelf 

maar ook voor een ander fijn zijn. We merken dat de kinderen goed op elkaar 

letten.. daarin groeien, heel fijn!    

Tijdens de lessen van Wereldoriëntatie hebben we bekeken hoe een wijk is 

opgebouwd. Via Google-Maps zijn we op zoek gegaan naar onze huizen in Oud-

Alblas.. Daarbij mochten we ook een eigen buurt ontwerpen en uittekenen en wat 

een prachtige ontwerpen zijn dat geworden! 

Inmiddels is Jayden naar een ander school gegaan, we hopen dat hij daar een goede 

start heeft gemaakt. 

Op het moment zijn we druk bezig met het Bouwen aan het rekenmuurtje.. We 

oefenen veel met de sommen op de getallenlijn, sommen tot 10 en 20 en 100, maar 

we zijn ook bezig met de tafels. Regelmatig rekenen we buiten op het plein en leren 

we al spelend. Ook de taalles doen we soms net even anders op het plein.  

Op de foto zien jullie 1 van onze buurt-plattegronden... 

 

 

 

 

 
 

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

Hartelijke groet,  
Team Groen van Prinstererschool 


