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Voorwoord 
Vrijdag is het Goede Vrijdag. Met Goede Vrijdag herdenken 

we dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven. Eén van de 
zeven kruiswoorden die Jezus dan uitroept is: Het is 
volbracht. Het mooie aan deze laatste woorden van Jezus, is 

dat Hij niet zegt ‘Ik heb het volbracht’ of ‘Ik heb alles 
gedaan’. Hij zegt: ‘Het is volbracht’ en daarmee laat Hij zien 

dat het niet om Hemzelf ging, maar om onze redding.  
Het is volbracht, er hoeft niets meer bij. We hoeven zelf 
niets toe te voegen om gered te worden. Het is al gebeurd 

en het is definitief. De weg naar de Vader is open. We 
hoeven alleen de doorboorde hand van onze Redder aan te 

pakken. We mogen rusten in het volbrachte werk van Jezus. 
Wat een mooie Paasboodschap! 
 

Welkom/lief en leed 
In groep 1 zijn Daan en Marijn nieuw in de klas. We wensen 

jullie veel plezier bij ons op school! 
We leven mee met juf ’t Hoen en haar gezin nu Stijn nog 
steeds in het ziekenhuis ligt. Hij heeft moeite met ademhalen 

door een beschadiging van de stembanden. We hopen dat 
het snel weer beter mag gaan en dat Stijn snel weer naar 

huis mag. Wilt u voor Stijn bidden?  
Omdat Stijn nog steeds in het ziekenhuis ligt komt juf ’t 
Hoen niet meer werken op school voor de zomervakantie. In 

groep 1/2 blijven juf van Dongen (maandag, donderdag, 
vrijdag) en juf Mans (dinsdag, woensdag) de vaste 

leerkrachten. 
Voor groep 4 blijven dit juf Maas (maandag, dinsdag, 
woensdag) en juf van Reeuwijk (donderdag, vrijdag). 

 
Zendingsgeld Oekraïne  

Wat is er een hoop zendingsgeld door de kinderen opgehaald 
voor stichting kinderhulp Oekraïne, wel €555,87. We hebben 

voor deze stichting gekozen omdat het wordt gerund door 
vrijwilligers in de gemeente Molenlanden, o.a. meester 
Aantjes. Het geld is inmiddels overgemaakt en er is 

ondergoed voor gekocht. Namens stichting kinderhulp 
Oekraïne hartelijk bedankt! 

 
 
 

Agenda 

14 april: 
Paasviering gr. 1-8 
 
15-18 april: 
Goede vrijdag/Pasen, leerlingen 
vrij 
 
20-21 april: 
Eindtoets gr. 8 
 
22 april: 
Koningsspelen gr. 1-8 
 
25 april t/m 6 mei: 
Meivakantie 
 
9 mei: 
Gebedsgroep 
 
17 mei: 
Gr. 1 -8 schoolreis  
 
20 mei: 
Spreekuur sociaal werker 
 
26 -27 mei: 
Hemelvaartsvakantie 
 
1 juni: 
Schoolvoetbal gr. 7/8 
 
6 -7 juni: 
Pinkstervakantie 
 
9-10 juni: 
School op Seef, incl. praktisch 
verkeersexamen gr. 7 
 
 
  
 
 
 
 



Koningsspelen 

Vrijdag 22 april zijn de koningsspelen. U heeft hierover al een brief ontvangen. De 
kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht. Met elkaar gaan we dan 

lopend naar de feesttent op het trapveld om te ontbijten. Aansluitend zullen de 
kinderen spelletjes doen en mogen ze aan het einde van de ochtend hun fiets 
versieren. 

De groepen 5 t/m 8 hebben in de middag ook nog een gezellige middag met elkaar.  
 

Eindtoets groep 8  
Op 20 en 21 april is de eindtoets voor groep 8. We nemen de Centrale Eindtoets af. 
In de bijlage is de ouderbrief bijgevoegd met meer informatie en enkele voorbeeld 

opgaven. De toets wordt digitaal afgenomen bij alle leerlingen. De digitale adaptieve 
Centrale Eindtoets bestaat uit 140 vragen over taal en rekenen. De digitale 

adaptieve Centrale Eindtoets is een toets op maat: de toets past zich aan het niveau 
van uw kind aan. In de toets zitten behalve meerkeuzevragen ook andere soorten 
vragen, bijvoorbeeld: vragen met een filmpje erbij of vragen waarbij je het antwoord 

op de goede plek moet slepen. Het onderdeel wereldoriëntatie telt niet mee met de 
resultaten en zal dit jaar niet afgenomen worden i.v.m. de Koningsspelen op vrijdag.  

De resultaten van de toets worden in mei verwacht. Als het eindresultaat hoger is 
dan het schooladvies zullen we ons advies heroverwegen en het advies mogelijk 

aanpassen. Bij een lager advies blijft het schooladvies staan en zullen we dit niet 
meer aanpassen. 
We wensen de leerlingen in groep 8 heel veel succes met het maken van de toets! 

 
4/5 mei 

Op 4 mei is het nationale dodenherdenking. Om 19.30 uur kunt u, vanaf Berea, 
meelopen naar de begraafplaats in Oud-Alblas om hier met elkaar bij stil te staan. 
Groep 7 heeft het monument op de begraafplaats geadopteerd en zal het monument 

voor de herdenking schoonmaken. 
 

Leerlingenraad 
In de afgelopen weken hebben de leerlingen van gr. 5-8 meegedaan met de 
verkiezingen voor de leerlingenraad. Uit alle partijen zijn 2 partijen gekozen die voor 

€200 iets mochten veranderen op school. De P.G.P. (plant Girl Power) uit groep 7 en 
de RDN (red de natuur) uit groep 6 gaan gezamenlijk voor het bedrag het 

schoolplein groener maken en de tuin naast de school mooier maken. Omdat veel 
partijen hadden gekozen voor nieuwe doeltjes op het schoolplein gaan we dit de 
komende tijd ook realiseren. 

Daarnaast zijn door alle leerlingen de volgende leerlingen uitgekozen om 1 jaar 
zitting te nemen in de leerlingenraad: Joshua en Olle (gr. 5), Jet, Jens en Lois (gr. 

6), Fien en Maud (gr. 7) en Arjan en Sanne (gr. 8). Deze week komen de leerlingen 
voor de eerste keer bij elkaar. Ze vertegenwoordigen dan de hele klas bij dit overleg. 
 

Schoolvoetbal gr. 7 en 8 
Dit jaar doen we op woensdagmiddag 1 juni mee met het schoolvoetbaltoernooi van 

VV Alblasserdam. Succes! 
 
Dammen  

Woensdag 23 maart is het welpenteam van de Groen van Prinstererschool 3e 

geworden bij de finale schooldammen Molenlanden 🏆 Het toernooi vond plaats in 

Noorderloos. Ze zijn nu geplaatst voor het NK in Baarn!  

Goed gedaan hoor Dirk, Tim, Sybrand, Laura en Jens. 
 
 



Ouderavond alcohol en drugs jong Molenlanden 

Nu de samenleving weer open is, krijgen veel ouders er weer mee te maken; je 

puber gaat ineens op stap! 👯 Natuurlijk gun je hem of haar een hele leuke avond, 

maar je bent je vast ook bewust van de gevaren. De kans is groot dat je puber nu in 

aanraking komt met alcohol & drugs. Maar hoe ga je hier als ouder(s) nou mee om? 
Welke afspraken kan je maken met je puber? Hoe zorg je ervoor dat je in gesprek 
kan blijven met je puber over onderwerpen als alcohol & drugs? 

Tijdens deze online ouderavond willen wij hierover 
graag in gesprek gaan met ouders. De ouderavond 

bestaat uit een stukje informatie uitdelen en daarna 
gaan wij graag in gesprek met ouders over de issues 
waar hun tegen aan lopen. 

  

📆 Dinsdag 12 april 

⏰ 19.00 - 20.30 uur 

📍 Online via Microsoft Teams (de uitnodiging ontvang 

je via de mail) 

✏️ Aanmelden via info@jongmolenlanden.nl 

  

Bibliotheek op school 
De opening van de schoolbibliotheek komt steeds dichterbij! Er worden muren 

geschilderd en de nieuwe boeken zijn besteld. Nu zijn we nog op zoek naar 
enthousiaste mensen die de bieb willen bemannen. Dit houdt vooral in: boeken 
inscannen en kinderen helpen met het zoeken naar een leuk boek. We willen de 

bibliotheek openen op twee momenten: dinsdag van 10.00 tot 12.00 en vrijdag van 
10.00 tot 13.00. Lijkt u dit leuk of kent u iemand die dit leuk vindt? Misschien wel 

een opa of oma...? Geef het door aan Linda Stuij of Babette de Koning. l.stuy@cbs-
oud-alblas.nl of b.dekoning@cbs-oud-alblas.nl. 
 

Corona 
Er is geen protocol meer voor het basisonderwijs met maatregelen met betrekking 

tot corona. Wel blijven onderstaande maatregelen een advies: 
- Kinderen die een contact zijn van iemand met corona 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 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. 
- Er geldt geen preventief testbeleid meer voor de leerlingen van gr. 6-8. Indien er 

veel besmettingen zijn in een klas is het wel mogelijk om op school testen op te 
halen of we delen ze tijdelijk weer preventief uit aan de hele klas. 

- Wilt u het doorgeven als uw kind positief is getest? We zullen de klas dan 
preventief informeren. 
 

Paasviering 
De brief over de paasviering heeft u inmiddels ontvangen. De kinderen zijn druk aan 

het oefenen voor de mini-Mattheüs. En meester Boer weet nog van niks. Om 13.30 
uur gaat de kerk open, om 13.45 komen de kinderen binnen en om 13.55 uur gaan 
we met de uitvoering beginnen. Er mogen per gezin twee volwassenen komen, wilt u 

het briefje weer mee naar school geven als u wilt komen? U kunt ook live meekijken 
via https://hervormdoud-alblas.nl/erediensten/. Op de brief kunt u aangeven als uw 

kind niet in beeld mag komen tijdens de uitzending. 
Vrijdag 15 april op Goede Vrijdag en maandag 18 april met 2e Paasdag zijn de 
leerlingen vrij.  
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Hemelvaart/Pinksteren 

Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei zijn de leerlingen vrij in verband met 
Hemelvaart. 

Maandag 6 juni en dinsdag 7 juni zijn de leerlingen vrij in verband met Pinksteren. 
 
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 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 
 
Schoolreis gr. 3 -8 

De groepen 3 t/m 8 gaan dinsdag 17 mei op schoolreisje naar 
Dierenpark Ouwehand. Volgende week ontvangt u hier een 

brief over met verdere informatie. De kosten zijn €25,- per 
leerling. U ontvangt een mail met een QR code om 

gemakkelijk te betalen. U betaalt deze periode dan geen 
ouderbijdrage. 
 

Schoolreis gr. 1-2 
Ook groep 1 en 2 gaat 17 mei op schoolreisje. Zij gaan naar 

Avonturenboerderij Molenwaard. Binnenkort ontvangt u een 
mail/brief met meer informatie over het schoolreisje.  
Het schoolreisje van de groepen 1 en 2 wordt betaald uit de ouderbijdrage. Deze 

heeft u als het goed is inmiddels al betaald. 
 

Lessen Wonderlijk gemaakt 
In groep 7 en 8 worden de komende weken de volgende lessen gegeven van 
Wonderlijk gemaakt. 

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 voor de komende twee weken gaat over 
een keuze voor jezelf maken en ook nadenken over wat 

jouw keuze voor gevolgen heeft voor de ander. Hierbij 
leren de kinderen gebruik maken van de keuze-check, 

zie afbeelding hiernaast. 
 
Nieuws uit groep 6 

Wat vind ik het mooiste van Pasen. 

We vroegen dit aan de kinderen in onze groep. 

Julian – dat Jezus aan het kruis is gestorven voor onze zonden 

Ruth – dat we met heel de school gaan zingen in de kerk 

Matthias – dat Jezus voor ons aan het kruis heeft gehangen 

Freek – dat Jezus voor ons gestorven is 



Lucas weet niet wat hij het mooist van Pasen vindt 

Tamara heeft het meest zin in paaseitjes zoeken en in de Bijbelverhalen 

Hannah – dat Jezus voor ons is gestorven en dat we altijd lekkere dingen eten 

Nicole- heeft het meest zin in eieren zoeken en zij vindt het mooist dat Jezus voor 

onze zonden aan het kruis is gestorven 

Tim – dat we aan Jezus denken en dat Hij voor ons is gestorven 

Chloë – in paaseieren zoeken en paasontbijt en in de gezelligheid natuurlijk 

Guus vindt het leuk om paaseieren te zoeken 

Ranomi – wil graag samen met haar gezin zijn en spelletjes doen 

Loïs – dat Jezus uit de dood is opgestaan 

Jens – dan krijg je paashaas en dat Jezus voor ons aan het kruis hing 

Jet – Ik vind het fijn dat Jezus voor ons is gestorven, maar dat klinkt wel heel triest 

maar de opstanding vind ik het mooist. 

Jari – dat Jezus voor ons is gestorven zodat wij in de hemel kunnen komen. 

Renate – ik vind de liedjes heel leuk om te zingen en ik vind het heel bijzonder dat 

Jezus voor ons is gestorven 

Amber – ik vind vooral de mooie lichtjes leuk 

Dayani – dat je met elkaar bent en denkt aan Jezus die voor ons is gestorven 

Mats – ik vind de lichtjes mooi en het zingen en dat Jezus is gestorven voor ons. En 

matzes eten vind ik lekker 

Dirk – Het paasmaal – lekker gezellig eten met je vrienden en familie 

Semih – eieren zoeken is leuk 

Laura – ik vind het mooi dat hij voor ons aan het kruis sterft voor onze zonden. En 

het is leuk dat je mooie liedjes kan zingen 

Sijbrand – Dat Jezus voor ons aan het kruis hing. 

  

Groep 6 en de jufs wensen u hele mooie paasdagen toe. 
 

 

 

 

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

Hartelijke groet,  
Team Groen van Prinstererschool 


