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Voorwoord 
Gisteren was het biddag voor gewas en arbeid. In alle 

klassen is met de kinderen gesproken over het thema uit 
Daniel: “blijven bidden” en is er gebeden voor Oekraïne. De 
kinderen zien de beelden op het nieuws over de oorlog 

voorbijkomen. Opeens lijkt vrede niet meer zo heel 
vanzelfsprekend voor de kinderen. We mogen dan ook extra 

dankbaar zijn voor het feit dat wij in vrede leven. Bidden 
voor Oekraïne is niet alleen iets waar we op biddag bij 
stilstaan, maar wat we dagelijks doen. Bidt u ook mee voor 

alle landen die te maken hebben met oorlog? 
 

Welkom/lief en leed 
In groep 1 zijn Jesse, Kay en Fleur nieuw in de klas. Fleur is 
het zusje van Esmée (gr.1/2), Wessel (gr.4a) en Danique 

(gr.7). Omdat Fleur het syndroom van Down heeft, krijgt ze 
extra ondersteuning als ze bij ons op school is. Fleur komt 

de komende weken alleen op woensdag naar school. Juf 
Goudswaard is haar begeleider en altijd op school als Fleur 
er ook is. 

We wensen jullie veel plezier bij ons op school! 
Bij juf ’t Hoen (groep 1/2) is er donderdag 10 februari een 

zoon geboren, Stijn. Helaas ging het de zondagmorgen erna 
plotseling mis en werd hij met spoed naar het Sophia 
kinderziekenhuis gebracht. Daar zijn ze erachter gekomen 

dat Stijn een aangeboren hartafwijking heeft. Er was een 
onderbreking in de aorta en een gat tussen de hartkamers te 

zien. Inmiddels heeft Stijn een open hartoperatie ondergaan 
en de operatie is geslaagd. Het gaat nu steeds beter met 
Stijn en hopelijk mag hij binnenkort weer naar huis. Juf ’t 

Hoen, haar man, Tommy (gr. 4a) en Alex (gr. 1) danken God 
voor dit grote wonder. Op het geboortekaartje staat ook de 

mooie tekst: Zie ik de zon, de sterren en de maan, Wat een 
wonder dat ik mag bestaan, Heer hoe heerlijk is uw naam! 

We feliciteren juf ’t Hoen, haar man, Tommy en Alex met 
hun broertje en wensen hun veel geluk toe en Gods zegen. 
 

Zendingsgeld/Oekraïne  
Voor de GZB is het afgelopen half jaar €717,65 aan 

zendingsgeld opgehaald. Het geld is naar Sijmen en Annelies 
den Hartog gegaan. Zij wonen vanaf 2020 in Thailand in de 
stad Udon Thani en helpen daar de mensen en vertellen over Jezus. Ze bedanken 

Agenda 

17 maart: 
Studiemiddag team, alle leerlingen 
zijn in de middag vrij 
 
18 maart: 
Workshop drukkunst gr. 4a 
 
18 maart: 
Gr. 7/8 bezoek open dag TTA 
 
19 maart: 
Opschoondag 
 
24 en 31 maart, 7 april: 
Groenmiddag gr. 5-8  
 
1 april: 
Workshop drukkunst gr. 4b 
 
6 april: 
Open-lesmorgen gr. 1-8 
 
14 april: 
Paasviering gr. 1-8 
 
15-18 april: 
Goede vrijdag/Pasen, leerlingen 
vrij 
 
20-22 april: 
Eindtoets gr. 8 
 
22 april: 
Koningsspelen gr. 1-8 
 
25 april t/m 6 mei: 
Meivakantie  
 
 
 
 
 
 
 



iedereen voor het geld met de woorden Khab khun mak! (dank je wel voor jullie 

hulp).  
De komende twee weken willen we het zendingsgeld dat we ophalen schenken aan 

de Oekraïne. Geeft u ook geld mee op maandag 14 en 21 maart? 
 
Corona 

Wat fijn dat de meeste corona maatregelen op school niet meer nodig zijn. 
Onderstaande maatregelen gelden nog wel. 

- Kinderen die een contact zijn van iemand met corona hoeven niet in quarantaine. 
Zij kunnen naar school als zij klachtenvrij zijn. Bij milde klachten mogen ze naar 
school als zij een negatieve (zelf)testuitslag hebben. 

- Leerlingen met klachten mogen alleen naar school als ze een negatieve (zelf)test 
hebben. 

- Bij een positieve test blijven de leerlingen minimaal 5 dagen thuis en mogen ze als 
ze 24 uur klachtenvrij zijn weer naar school. 
- Voor de groepen 6-8 blijft twee keer per week preventief testen het advies. Zit uw 

kind in groep 1-5 en is het voor u financieel lastig om zelftesten te kopen dan kunt u 
gratis zelftesten op school halen. Voor de groepen 1-5 geldt geen testadvies. 

- Ouders mogen weer de school in voor een gesprek of om uw kind uit groep 1 en 
1/2 binnen te brengen. 

 
Open-lesmorgen 
De open-lesmorgen kon in het najaar helaas niet doorgaan. We hebben de open-

lesmorgen toen verzet naar woensdag 6 april. Wat fijn dat dit nu weer mogelijk is 
zoals het er nu uitziet. Binnenkort ontvangt u van ons een brief om u aan te melden 

om een les bij te wonen van uw kind(eren). 
 
Paasviering 

Donderdagmiddag 14 april willen dit jaar een keer een bijzondere paasviering 
houden in de kerk. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over. 

Vrijdag 15 april op Goede Vrijdag en maandag 18 april met 2e Paasdag zijn de 
leerlingen vrij.  
 

Opschoondag 
19 maart is de landelijke Opschoondag. Fedde, onze kinderburgemeester, roept 

samen met de kinderambassadeurs alle kinderen in 
Molenlanden op om óók mee te helpen om afval te 
verzamelen op de landelijke opschoondag. 

De gemeente Molenlanden heeft samen met 
Waardlanden een mooi promotiefilmpje gemaakt 

waarin de kinderburgemeester en de 
kinderambassadeurs uit Molenlanden de hoofdrol 
spelen. 

Doet u ook mee samen met uw kind? Op YouTube 
staat nog een leuk promotiefilmpje van de 

kinderburgemeester. 
https://www.youtube.com/watch?v=V3fvKMVdDiI 
 

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 14: 8 april 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=V3fvKMVdDiI


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. 
 
Kindgesprekken 

De komende weken zijn er in alle groepen weer kindgesprekken. Tijdens de 
gesprekken gaat ieder kind individueel met de leerkracht het gesprek aan over hoe 

het nu gaat, wat gaat goed, waar zou je beter in willen worden, hoe voel je je in de 
klas enz.  
 

Hoofdluiscontroles 
Na de vakantie worden in alle klassen weer hoofdluiscontroles gedaan. Als een kind 

in de klas hoofdluis heeft worden de ouders daarvan op de hoogte gebracht door de 
betreffende leerkracht. Ook zullen de andere ouders een mail krijgen met het 

verzoek hun kinderen extra te controleren. Hoofdluis is een vervelend probleem wat 
toch regelmatig weer opduikt. Controleer uw kind(eren) regelmatig op luizen en 
neten zodat u een ernstige uitbraak kunt voorkomen. Ook is het fijn als u bij de 

leerkracht meldt als uw kind hoofdluis heeft, dan kan deze de andere ouders vragen 
thuis extra te controleren. 

 
Schoolreis/ouderbijdrage 
Het duurt nog even maar op 17 mei gaan we op schoolreis 

met de groepen 3-8 naar Ouwehands dierenpark en de 
groepen 1 en 2 gaan naar Avonturenboerderij Molenwaard. 

Binnenkort ontvangt u een mail/brief met meer informatie 
over het schoolreisje.  
De groepen 3 -8 betalen geen ouderbijdrage deze periode, 

maar betalen het schoolreisje. De groepen 1 en 2 krijgen wel 
een mail om de ouderbijdrage te betalen. Het schoolreisje van 

de groepen 1 en 2 wordt betaald uit de ouderbijdrage.  
 
Fietsen 

We zien op dit moment veel kinderen met de fiets naar school komen. Hierdoor staat 
de fietsenstalling vaak veel te vol. De schoolregel, zoals het ook vermeld staat in de 

schoolgids, is dat alleen de leerlingen vanuit Kooiwijk, Peperstraat, Oost- en 
Westeinde en de Noordzijde met de fiets naar school mogen. Wilt u uw kind zoveel 
mogelijk lopend naar school laten komen? Alvast bedankt. 

 
Bezoek TTA Bleskensgraaf 

Vrijdag 18 maart gaan de leerlingen van groep 7 en 8 naar een open dag van het 
bedrijf TTA in Bleskensgraaf. Zoals u misschien weet worden bij TTA machines en 
productielijnen ontwikkeld en geproduceerd. Door middel van een korte presentatie 

en rondleiding willen we de leerlingen laten zien wat hier allemaal voor nodig is. Een 
unieke kans om een kijkje te nemen in de wereld van techniek en robotisering! 

 
Lessen Wonderlijk gemaakt 

Volgende week beginnen de lessen van Wonderlijk gemaakt. U ontvangt van de 
leerkracht de ouderbrief met welke lessen er gegeven worden. 



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 de komende twee weken gaat over het motiveren van jezelf als iets 

niet lukt of lastig is. Deze keer is er in de bijlage voor de ouders een oudermagazine 
van Kwink.   

 
Nieuws uit groep 5 

In groep 5 zijn we in de ban van een klapspelletje. De meiden begonnen ermee en 

hebben nu (bijna) alle jongens ook aangestoken. We hebben bedacht om het 

spelletje met de hele klas tegelijk in een kring te klappen. Iedereen is tussen de 

lessen door druk aan het oefenen met elkaar. Het lukt al bijna! En ook de juffen 

moeten eraan geloven. Erg gezellig! Als u het ook wilt leren, vraag gerust één van 

ons. Het gaat zo: 

 

 
 

 
 
 

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

Hartelijke groet,  

Team Groen van Prinstererschool 


