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Voorwoord 
De eerste schoolweken van 2023 zitten er alweer op. 

Nieuwjaarswensen worden niet meer uitgewisseld. Toch 
willen we u graag onderstaand gedicht meegeven voor het 
nieuwe jaar. 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Welkom/afscheid/lief en leed 
In groep 1 is Lizzy nieuw in de klas.  
In groep 6 is Judi nieuw in de klas. Hij is net voor de 

kerstvakantie hier komen wonen vanuit Irak. Omdat hij de 
Nederlandse taal nog moet leren gaat hij 3 ochtenden naar 

de taalklas in Gorinchem.  
Welkom bij ons op school. We wensen jullie veel plezier in 
groep 1 en 6! 

Bij de familie Nugteren, Jens (gr. 6) en Milly (gr. 1/2)  is op 
28 december een zoon en broertje geboren, Sem.  

Bij Mika (gr. 3) is er een zusje geboren, Lexie.  
We wensen beide gezinnen heel veel geluk en Gods zegen 

toe bij de opvoeding. 
Op 23 februari gaat juf de Jong (gr. 3) trouwen met Reinier 
de Kruijf. Op de trouwkaart staat de mooie tekst uit Psalm 

108: Want Uw goedertierenheid is groot en reikt tot boven 
de hemel, Uw trouw tot de wolken. We wensen haar samen 

met Reinier een hele leuke en feestelijke dag toe en Gods 
zegen op hun verdere leven samen. De school is deze dag 
om 14.50 uur uit zodat de leraren naar de kerkdienst 

Agenda 
1 februari: 
8.30 uur Koffie-uurtje ouders 
 
6 februari: 
Inschrijven nieuwe leerlingen 
Gebedsgroep 
 
9, 16 en 23 februari: 
Groenmiddag gr. 5-8 
 
10 februari: 
1e rapport mee naar huis 
 
20 en 21 februari: 
Advies gesprekken VO gr. 8 
 
21 en 22 februari: 
10 min. avonden 
 
23 februari: 
School om 14.50 uur uit i.v.m. 
trouwerij juf de Jong 
 
24 februari: 
12.00 uur begin voorjaarsvakantie 
(t/m 3 maart) 
 
6 maart: 
Gebedsgroep 
 
8 maart: 
Biddag voor gewas en arbeid 
8.30 uur Koffie-uurtje ouders 
 
14 maart: 
Studiemiddag, alle leerlingen 
middag vrij 
 
22 maart: 
Praktisch verkeersexamen gr. 7/8 
 
 
 
 
 



kunnen. Groep 3 ontvangt nog meer informatie over de bruiloft. Na deze dag heet 

juf de Jong juf de Kruijf. 
Juf Mans (gr. 5a) is 21 februari voor het laatst op school. We bedanken haar voor 

haar werk de afgelopen 5 ½ jaar hier op school en wensen haar veel geluk en Gods 
zegen. Vanaf 1 april komt juf Schep werken in groep 5a. De ouders van groep 5 
hebben hier al een brief over ontvangen. Juf Schep stelt zich hieronder aan u voor. 

In groep 6 is er vanaf 7 februari een Lio-stagiaire, Job Hakkesteeg. Ook hij stelt zich 
hieronder aan u voor. De ouders van groep 6 hebben hier al een mail over 

ontvangen. 
 
Mijn naam is Job Hakkesteeg en ik zit in mijn laatste jaar van 

de Pabo die ik volg aan de Driestar Hogeschool. Ik ben 20 jaar 
en ik woon in Brandwijk. In de vrije uren sport ik graag, ik 

stap geregeld op de fiets voor een ronde door de 
Alblasserwaard en ook van een rondje hardlopen geniet ik heel 
erg! Naast het sporten vind ik het ook ontzettend leuk om te 

tekenen. 
Ik kijk er ontzettend naar uit om vanaf februari 4 dagen in de 

week voor groep 6 te staan. De klas en school zijn mij 
gelukkig niet geheel onbekend omdat ik vorig jaar ook al stage 

gelopen heb op de Groen van Prinstererschool. Ik zie deze 
laatste stage als een mooie uitdaging en ik kijk uit naar deze 
fijne tijd! 

 
Via deze nieuwsbrief wil ik mezelf graag even aan u 

voorstellen. Mijn naam is Esther Schep – Bakker, 36 jaar oud, 
getrouwd met Hendrik en trotse moeder van Levi, Ruben en 
Aron. Samen met mijn gezin woon ik in het prachtige dorpje 

Molenaarsgraaf. Binnenkort kom ik als leerkracht van groep 5 
op school werken. Ik heb er ontzettend veel zin in! Tot op het 

plein, in de gang of in de klas! 
 
Vakanties 2023-2024 

Herfstvakantie   16 okt. t/m 22  okt. 2023  
Kerstvakantie   25 dec. t/m 5 jan. 2023/24 

Voorjaarsvakantie   19 febr. – 23 febr. 2024   
Paasvakantie   29 maart – 2 april 2024   
Meivakantie (incl. Hemelvaart) 29 april t/m 10 mei 2024   

Pinksteren    20 en 21 mei 2024  
Zomervakantie   15 juli – 23 aug. 2024   

 
Inspectie  
Dinsdag 14 februari komt de onderwijsinspectie op school voor het vierjaarlijks 

onderzoek. Deze dag zullen er gesprekken zijn met het bestuur, leraren, MR en 
neemt de inspecteur een kijkje in de klas. 

Als we het inspectierapport hebben ontvangen zullen we de uitkomst weer met u 
delen.  
 

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. Van harte welkom! 
 

mailto:directie@cbs-oud-alblas.nl


Rapport/citotoetsen/10 min. avond 

Vrijdag 10 februari krijgen de kinderen om 12.00 uur hun eerste rapport mee naar 
huis. Het rapport is gemaakt 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 en deze kunnen afwijken van de cijfers op 
het rapport. 

Vanaf deze week worden de citotoetsen weer afgenomen in de groepen 3 t/m 8.  
De 10 minuten avonden voor groep 1 t/m 7 zijn op dinsdag 21 en woensdag 22 

februari. Vanaf 10 februari (13.00 uur) kunnen ouders met meerdere kinderen op 
school zich aanmelden voor de 10 minuten avond in Parro. Ouders met één kind op 
school kunnen dit vanaf 11 februari. 

 
Advies gesprekken VO 

In groep 8 zijn op 20 en 21 februari de adviesgesprekken voor het VO. Tijdens dit 
gesprek bespreekt de leerkracht het definitieve advies met de ouders. Het definitieve 
advies is gebaseerd op de toetsen vanaf groep 6, de entreetoets van groep 7 en de 

werkhouding/motivatie van de leerlingen. Op 18, 19 en 20 april maken de leerlingen 
de eindtoets. Mocht de score op de eindtoets hoger zijn dan het gegeven advies dan 

zullen we het advies heroverwegen. Als de eindtoets lager is dan het gegeven advies 
zal het advies niet bijgesteld worden en blijft het advies van de leerkracht staan. 

Inschrijven kan vanaf 10 februari (13.00 uur) in Parro. Meldt u zich niet aan in Parro 
dan krijgt u van de leerkracht een tijdstip voor het gesprek. Dit ziet u dan in de 
agenda in Parro. 

 
Duurzaamheidsprijs gemeente Molenlanden 

Groep 8 heeft gewonnen met de 
duurzaamheidsprijs. Zij hebben een cheque van 
€1000,- in ontvangst genomen. Ze gaan dit geld 

besteden aan de moestuin van school. 
Wat een geweldig resultaat! We zijn ontzettend 

trots op jullie! 
Alle ouders bedankt voor het stemmen! 
 

Koffie-uurtje ouders 
Woensdag 1 februari en 8 maart 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! 
 

Voorleeswedstrijd 
Danique de Kruijf (gr.8) doet mee aan de Nationale voorleeswedstrijd op maandag 

13 februari in Hardinxveld-Giessendam. Zet ‘m op! 
 
Financiële problemen 

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. 
Daarnaast is er ook de website www.hulpbijarmoede.nl, www.leergeldnederland.nl 

en www.stichtingjarigejob.nl 

http://www.molenlanden.nl/financiele-problemen
http://www.hulpbijarmoede.nl/
http://www.leergeldnederland.nl/
http://www.stichtingjarigejob.nl/


Damwedstrijd 

De welpen hebben de 5e plaats behaald in de finale 
van Molenlanden en mogen door naar de volgende 

ronde. Zaterdagmiddag 11 maart gaan ze meedoen 
met het kampioenschap Zuid-Holland-Zuid in 
Hoornaar. Veel Succes!  

 
Gemeente Molenlanden/jong JGZ 

Het jongerenwerk van Jong Molenlanden houdt zich op preventief vlak bezig met 
signaleren, motiveren en activeren van jongeren. Dat doen we onder andere door 
middel van 1 op 1 coaching bij laagdrempelige hulpvragen, gastlessen op scholen en 

ambulant werk (letterlijk de straat op en in gesprek gaan met jongeren). Tijdens het 
ambulante werk is naar voren gekomen dat de zaalvoetbal in de Beemd erg in trek 

was, maar door omstandigheden helaas gestopt is. Goed nieuws, dit wordt in 
februari weer gestart! We kijken er erg naar uit om dit weer te gaan opzetten, maar 
willen nog een breder beeld krijgen van de behoeften van kinderen. Doormiddel van 

een enquête krijgen we daar meer zicht op en kunnen we nog gerichter onze 
activiteiten afstemmen met de doelgroep. De start is vrijdag 3 februari van 19:00 – 

21:00 uur voor de leeftijden van 10 t/m 18 jaar. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Daphne (jongerenwerker) op telefoonnummer 06 81368623 en via de 

mail daphnelankhorst@jongmolenlanden.nl (zie flyer) 
 
In de bijlage treft u ook een document over het Gips project (Gehandicapten 

Informatie Project Scholen). De gemeente is op zoek naar mensen die vrijwillig 

willen meehelpen met dit project.   
 
Kwink/Grol weerbaarheid 

De komende weken gaan de Kwinklessen over verantwoordelijkheid nemen als je 
iets fout hebt gedaan en over het ontdekken van nieuwe en verborgen kwaliteiten.  

In de bijlage zit weer een nieuwe koelkastposter en een ouderbrief.  
In de groepen 3, 5a, 5b en 7 zijn de Grol weerbaarheidslessen gestart. 
 

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 hierin les 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) 13-17 maart 

Les 2 (gr.1-8) 27-31 maart 

Les 3 (gr.1-8) 10-14 april 

Les 4 (alleen gr. 7/8) 8-12 mei 

Les 5 (alleen gr. 7/8) 22-26 mei 

Les 6 (alleen gr. 7/8) 5-9 juni 

Les 7 (alleen gr. 7/8) 19-23 juni  

 
Nieuws uit groep 5a 

In groep 5 wordt er hard gewerkt! De kinderen kunnen hun tafeldiploma gaan 
behalen, als ze alle tafels kennen. De kinderen doen goed hun best en binnenkort 
kunnen er vast heel wat diploma's mee naar huis!  
 

Verder zijn we supertrots op de dammers die 5e waren geworden bij de 
damwedstrijd. Van groep 5a zitten er in het team 4 jongens. Superknap heren! 

mailto:daphnelankhorst@jongmolenlanden.nl


 

Momenteel is er een stagiaire uit pabo 1 bij ons in de groep. Ze heeft haar eerste les 

al gegeven, een muziekles met veel instrumenten. De kinderen waren heel 
enthousiast en deden goed mee.  
 

De kinderen vinden het jammer dat juf Mans binnenkort weggaat, maar ze zijn ook 

heel benieuwd naar de nieuwe juf, juf Schep! We zijn blij dat juf Schep bij ons in de 
groep wil komen werken! 
 

In de week voor de vakantie hebben we de verjaardag van juf van Reeuwijk met 
elkaar gevierd. Dit was een heel leuke dag, hieronder een mooie selfie, groetjes van 
ons! 

 

 
 

 
 

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

Hartelijke groet,  

Team Groen van Prinstererschool 


