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Voorwoord 
Het is weer bijna voorjaarsvakantie, altijd weer fijn als de 

kinderen even een weekje vrij zijn van school. Tijd om uit te 
rusten en andere dingen te doen. Vrijdagmiddag 24 februari 
zijn alle klassen om 12.00 uur uit. 

Op 8 maart is het weer Biddag voor gewas en arbeid. Deze 
keer is het thema: “Zie jij het ook?” uit 2 Koningen 6: 8-23. 

Het gaat over wat je niet ziet, maar wat er wel is. In het 
Bijbelverhaal gaat het over Elisa en zijn knecht. Het leger van 
Syrië omsingelt de stad waar Elisa is. Elisa bidt tot God en 

vraagt om blindheid voor het leger. En Elisa’s gebed wordt 
verhoord. Het leger wordt in hun zicht beperkt. Elisa maakt 

hier gebruik van en leidt het leger de verkeerde kant op. God 
verhoort het gebed van Elisa. Elisa vertrouwt op God en zo 
mogen wij ook op God vertrouwen en bidden voor gewas en 

arbeid. Ook al zien wij God niet, we mogen weten dat Hij voor 
ons zorgt. 

 
Welkom 
In groep 1 zijn Hugo en Levi nieuw in de klas. En in groep 1/2 

is Juda na de voorjaarsvakantie nieuw in de klas. Welkom bij 
ons op school. We wensen jullie veel plezier in groep 1 en 1/2! 

 
Zendingsgeld 
Vorige week was de opbrengst van het zendingsgeld voor de 

slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Wat een 
verdriet is daar gekomen. We hebben allemaal de beelden op 

het nieuws gezien. We willen u vragen om deze mensen ook in 
uw gebed te gedenken. Met het zendingsgeld hebben we 
€588,34 opgehaald. 

De moeder van Neda uit groep 4 heeft met haar verkoopactie 
van Turkse Börek €281,- opgehaald.   

Het mooie totaal bedrag van €869,34 maken we over naar 
Giro 555. 

In de bijlage onderaan deze nieuwsbrief leest u hoeveel geld 
we in 2022 opgehaald hebben en waar dit geld naar toe is 
gegaan.  

 
Ouderbijdrage gr. 1/2 

Binnenkort ontvangt u weer een mail om de ouderbijdrage 
voor de tweede helft van het schooljaar te betalen. Het is deze 
keer alleen voor groep 1 en 2. Voor de groepen 3 t/m 8 is er 

Agenda 
23 februari: 
School om 14.50 uur uit i.v.m. 
trouwerij juf de Jong 
 
Groenmiddag gr. 5-8 
 
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 
 
21 maart: 
Praktisch verkeersexamen gr. 7/8 
 
24 maart: 
School op Seef 
 
29 maart: 
Theorie verkeersexamen gr. 7 
 
3 april: 
Gebedsgroep 
 
5 april: 
8.30 uur koffie-uurtje ouders 
 
6 april: 
Paasviering in de klassen 
 
7-10 april: 
Paasvakantie 
 
 
 
 



deze keer geen ouderbijdrage, maar zijn het de kosten voor het schoolreisje. U 

ontvangt hier later nog bericht over. 
 

Uitslag onderzoek schooltijden 
In januari hebben we u gevraagd om te stemmen over de schooltijden. U kon uw 
voorkeur aangeven voor het huidige rooster of het continurooster. Elk gezin mocht 

één stem uitbrengen, behalve als u alleen nog één kind in groep 8 had. De mogelijke 
wijziging van de schooltijden heeft voor deze ouders geen gevolgen, omdat hun kind 

dan al van school is. Totaal heeft 98% van de gezinnen hun stem uitgebracht. Dit 
hoge responspercentage geeft ons een goed totaalbeeld. Enkele gezinnen hadden 
een dubbele stem uitgebracht, deze zijn als één stem geteld. Hieronder ziet u de 

uitslag van de ouders en het team. Bij de ouders stemt 55,5% voor het huidige 
rooster en 44,5% voor een continurooster. Bij het team stemt 90,5% voor het 

huidige rooster en 9,5% voor een continurooster. 

 

De uitslag van het onderzoek is besproken in de MR en het bestuur. Omdat de 
meerderheid van de ouders en het team kiest voor het huidige rooster, zullen de 

komende tijd geen wijzigingen aangebracht worden in de schooltijden. Over 2,5 jaar 
zullen we de schooltijden opnieuw onderzoeken met de oudertevredenheidspeiling. 
 

Trakteren verjaardag kind 
Is uw kind jarig, dan mag hij/zij op school trakteren. Uw kind trakteert de kinderen 

in zijn/haar klas en gaat verder niet de school rond naar de andere klassen. Een 
traktatie voor een broer of zus kunnen de kinderen ook thuis aan elkaar geven. 
 

Verkeersexamen gr. 7/8/school op seef 
Op dinsdagochtend 21 maart hebben groep 7 en 8 het praktisch verkeersexamen. 

Rondom het dorp rijden de leerlingen een route voor het examen. Woensdag 29 
maart heeft groep 7 het theorie verkeersexamen. Groep 8 heeft vorig jaar al hun 
theorie diploma behaald. 

Op vrijdag 24 maart zijn de school op seef lessen voor groep 1 t/m 6. Voor deze dag 
zijn we nog op zoek naar ouders die willen helpen. In de agenda van Parro ziet u de 

vraag binnenkort verschijnen. 
 
Studiedag team 

Dinsdagmiddag 14 maart is er een studiemiddag met het team. Het is een vervolg op 
de eerdere studiedagen. We gaan weer aan de slag met feedback, instructie en 

eigenaarschap. 
Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur uit. 

 
 



Koffie-uurtje ouders 

Woensdag 8 maart en 5 april 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! 
 
Damwedstrijd 

De pupillen hebben op 25 januari de damfinale van Molenlanden gespeeld. Er deden 
twee teams van onze school mee. Team 1 mag door naar de volgende ronde, team 2 

helaas niet. Woensdagmiddag 15 maart is het kampioenschap Zuid-Holland-Zuid in 
Hoornaar. Veel succes! 
 

Kindgesprekken 
Na de voorjaarsvakantie beginnen we weer met de kindgesprekken in alle groepen. 

Ieder kind heeft een gesprekje met de leerkracht waarin ze kunnen aangeven wat er 
goed gaat en wat ze nog willen leren op school. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen 
vooraf een vragenlijst in. De leerkracht krijgt zo al een beeld waar de leerlingen hulp 

bij kan gebruiken of vragen heeft. Met de gesprekken zien we dat de leerlingen het 
fijn vinden om even 1 op 1 met de leerkracht te praten. 

 
Project techniek 

Van 27 maart t/m 13 april werken we met de hele school aan het project techniek. 
Iedere klas heeft een onderwerp gekozen om mee aan de slag te gaan. Voor iedere 
groep is er ook een workshop op school in het kader van het project. Hieronder ziet 

u waar elke groep mee aan de slag gaat. 
Groep 1: de fiets 

Groep 1/2: de haven 
Groep 3: de bouwplaats 
Groep 4: de uitvinder 

Groep 5: wonen 
Groep 6: ter land, ter zee en in de lucht 

Groep 7: robotica 
Groep 8: draaiende bewegingen  
 

Op donderdagavond 13 april is de kijkavond en kan iedereen in de klassen komen 
kijken. U ontvangt nog een uitnodiging voor de projectavond. 

Met het schoolreisje van groep 3 t/m 8 gaan we in juni nog als afsluiting naar Nemo 
in Amsterdam. 
 

Kwink 
De komende weken gaan de Kwinklessen over ‘hoe gaan dingen bij jullie thuis’ en 

‘weten andere leerlingen jouw achtergrond’. Ook gaat het over het leren vragen van 
hulp.  
 

Wonderlijk gemaakt 
Vorige keer hebben we u al geïnformeerd over de lessen van Wonderlijk gemaakt. 

Na de voorjaarsvakantie worden de lessen gegeven en ontvangt u ook de ouderbrief. 
 

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 5b 

Wist u dat… 
❑ We een nieuwe taal hebben geleerd, de takadimi taal. 

❑ We heel goed zijn in ritmes in canon klappen.  
❑ Veel kinderen in onze klas een tafeldiploma hebben gehaald of er hard voor 

aan het werken zijn.  

❑ We nu ook al een heleboel keersommen kunnen maken in 2,5 minuut. 
❑ We de afgelopen tijd heel veel deelsommen hebben geoefend. 

❑ We in het Engels kunnen vertellen in welke kamer we zijn, dat we jarig zijn en 
of we broers of zussen hebben.  

❑ We een leeshoek in de klas hebben waar elke dag in gelezen wordt. 

❑ We een duik hebben genomen in de diepzee en prachtige zeewezens hebben 
ontdekt (natuur en techniek). 

❑ We heel erg van geschiedenis houden met alle verhalen over boeren, jagers, 
romeinen en ridders. 

❑ Salomé tijdelijk in Engeland is en dat we afgelopen dinsdag samen spelling 

hebben gevolgd (zie foto).  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

Hartelijke groet,  

Team Groen van Prinstererschool 
 

 
Bijlage zendingsgeld 
In het hele jaar 2022 hebben de kinderen van de Groen van Prinstererschool 

€1.241,90 opgehaald voor de zending. Dit mooie bedrag hebben we gedoneerd aan 

de GZB voor een jeugdwerkproject in Zuid-Soedan. 

De kerk in de omgeving van Kajo-Keji, in het zuiden van Zuid-Soedan, heeft bijna 50 

gemeenten. De laatste jaren (vanaf 2017) zijn veel kerkleden noodgedwongen 

gevlucht naar vluchtelingenkampen in het noorden van Oeganda als gevolg van vele 

burgeroorlogen. Met beperkte middelen zijn daar kerken ‘gebouwd’ en werd het 

Evangelie gedeeld. Sinds 2021 is de terugkeer naar Zuid-Soedan voorzichtig weer 

gestart. 



 

De kerk zet zich in voor goed theologisch onderwijs, gemeentestichting maar ook 

voor het verbeteren van de leefomstandigheden. In het bijzonder is er aandacht voor 

de vele kinderen en jongeren. De meesten van hen hebben nog nooit in echte vrede 

geleefd. Ongeveer 80% van de jongeren in middelbare schoolleeftijd uit Kajo Keji 

gaat niet naar school, omdat ze de afgelopen jaren hebben doorgebracht in een 

vluchtelingenkamp in Oeganda. 

De kerk in Zuid-Soedan wil graag jongeren en 

kinderen bereiken met het Evangelie en hen 

helpen te groeien in hun geloof. Daarnaast is 

er aandacht voor de genezing van hun 

trauma’s, die veroorzaakt zijn door het 

geweld en de uitdagingen in het kamp. De 

kerk wil de jongeren hoop geven en hen 

helpen hun verantwoordelijkheden thuis, in de kerk en in de gemeenschap op zich te 

nemen. Daarbij is er aandacht voor training in life skills en vakonderwijs. (zoals voor 

o.a. het bouwen van huizen). Om deze doelen te bereiken organiseert de kerk deze 

trainingen, counseling activiteiten en ook sport- en muziekfestivals. 

Wat mooi dat de kinderen uit Oud-Alblas door het geven van hun zendingsgeld 

helpen om de kinderen en jongeren in Zuid-Soedan hoop voor de toekomst te geven. 

Sparen jullie weer verder mee? Iedere maandagmorgen staat het potje voor het 

zendingsgeld klaar in de klas! Het geld dat we tot de zomervakantie ophalen, 

bestemmen we voor de familie Bals die uitgezonden gaat worden voor de MAF.  

 


