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Voorwoord 
Over een paar dagen is het Pinksteren en hebben de leerlingen 

weer twee dagen vrij.  
Maar wat vieren we nu eigenlijk met Pinksteren? Met 
Pinksteren gedenken we de uitstorting van de Heilige Geest. In 

de Bijbel lezen we dat de discipelen de uitstorting onder 
andere merken doordat ze het geluid van een windvlaag 

horen. Deze wind zien en horen we nu niet meer om ons heen, 
maar door de uitstorting van de Heilige Geest mag Gods Geest 
in jou wonen. De Heilige Geest vernieuwt ons hart en leert ons 

geloven. Door dit alles mogen we weten dat we niet alles op 
eigen kracht hoeven te doen, maar dat God ons helpt. En dit 

alles mogen we ook doorgeven door er voor anderen te zijn en 
ze te helpen.  
 

Welkom/lief en leed 
In groep 1 is er weer een nieuwe leerling bijgekomen, Jakob. 

Welkom bij ons op school! We wensen je een fijne schooltijd 
toe.  
 

Corona 
Vanaf vandaag zijn er weer wat versoepelingen vanuit de 

overheid. Voor het basisonderwijs zijn er echter geen 
versoepelingen. De nu geldende regels blijven gehandhaafd. 
Gespreide binnenkomst leerlingen, geen groepen mixen, bij 

klachten zoals keelpijn, neusverkoudheid enz. en na contact 
met iemand met corona moeten de kinderen thuisblijven. 

Omdat we nog geen groepen mogen mixen kan ook de 
overblijf (geregeld door moeders) nog niet open. We begrijpen 
dat dit voor u misschien lastig is, maar het is helaas niet 

anders. Mocht het voor u echt een probleem zijn of werkt u in 
de cruciale sectoren dan kunt u uw kind tussen de middag bij 

de eigen leerkracht laten eten. U kunt dit doorgeven via 
directie@cbs-oud-alblas.nl.  

Ook bij ons op school moest er helaas een klas in quarantaine. 
Zoals het er nu uitziet heeft het zich niet verder verspreid in 
de school en dat is fijn. Met een besmetting op school is het 

toch spannend hoe het gaat verlopen, ook voor de 
leerkrachten. Mocht er een besmetting in uw gezin zijn dan horen we dit graag zo 

snel mogelijk. Verder blijft het belangrijk om ons aan de geldende regels te houden. 
Met elkaar hopen we zo de lessen op school door te laten gaan. Alvast bedankt.   

Agenda 

20-21 mei: 
Kamp groep 8 
 
24 en 25 mei: 
Pinkstervakantie 
 
28 mei en 4 juni: 
Carrousel gr. 5-8 
 
28 en 31 mei: 
EHBO examens groep 8 
 
1 juni: 
Dode hoek les verkeer gr. 7/8 
 
8 juni: 
Fietsenkeuring gr. 7/8 
 
11 juni: 
Praktisch verkeersexamen gr. 7/8  
 
23 juni: 
Studiedagteam, alle leerlingen vrij 
 
28 juni: 
Schoolreis gr. 1 en 2 
Schoolreis gr. 3-8 
 
7 juli: 
2e rapport mee naar huis 
 
15 juli: 
Om 12.00 uur begint de 
zomervakantie 
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Op school zijn we ook druk bezig met het maken van een schoolscan om het 

beloofde extra geld van het ministerie (8,5 miljard voor het hele basisonderwijs) 
straks goed te kunnen inzetten. We bekijken de schoolsituatie van voor de corona en 

het punt waar we nu staan. In overleg met het team, bestuur en MR gaan we kijken 
welke interventies nodig zijn om ontstane vertragingen weg te werken en gelijk het 
bestaande onderwijs te verbeteren. Zodra we weten hoe we het geld gaan inzetten 

zullen we u hierover informeren. 
 

Verkeersexamen groep 7 en 8/dode hoek les vrachtwagen 
Vorig jaar kon door de corona het praktisch verkeersexamen niet doorgaan dat we 
met alle scholen tegelijk in Bleskensgraaf doen. Ook dit jaar gaat dit niet door. Om 

voor de kinderen toch een praktisch verkeersexamen af te nemen naast het 
theoretische examen doen we het nu in Oud-Alblas met alleen onze school op vrijdag 

11 juni. De kinderen gaan in tweetallen een route rijden 
door Oud-Alblas waarop ze op meerdere punten beoordeeld 
worden op hun fietsvaardigheden. 

Op dinsdag 8 juni moeten ze hun fiets mee naar school 
nemen voor de fietsenkeuring. De fietsen worden dan 

gecontroleerd op alle onderdelen, zoals een werkende rem, 
licht enz. Dan kunnen ze met een veilige fiets het examen 

rijden op 11 juni. 
Op 1 juni is er voor de groepen 7  en 8 ook een les over de 
dode hoek van de vrachtwagen. Op school komt er een 

vrachtwagen die laat zien wat de dode hoek nu precies 
inhoudt. De kinderen leren dan ook wat de dode hoek ook 

zo gevaarlijk maakt.  
 
MR verkiezing 

Afgelopen maandag is de brief meegegeven aan de kinderen waarop u kunt 
stemmen op een nieuw MR lid. U kunt stemmen op mevr. H. Lagendijk en mevr. J. 

Verkuil. U kunt het ingevulde strookje inleveren t/m vrijdag 21 mei bij de leerkracht 
van uw kind. De uitslag van de stemming zal bekend gemaakt worden in de 
volgende nieuwsbrief. Mocht u de brief niet ontvangen hebben dan horen we dat 

graag en zullen we u een nieuwe brief meegeven. 
 

Privacy 
We zijn bezig met het vernieuwen van onze website en 
willen er graag wat nieuwe leuke foto’s opzetten. Ook komt 

er weer een nieuwe schoolgids uit. Aan het begin van het 
jaar hebben we gevraagd of u de privacyvoorkeuren van 

uw kind wilt aangeven in Parro. Nog niet alle ouders 
hebben dit inmiddels gedaan. Mocht u het nog niet gedaan 
hebben, wilt u het dan nog per kind invullen? Dan weten 

wij welke kinderen op de foto mogen in de schoolgids en 
op de website. Hieronder leest u hoe u dit kunt doen. 

Alvast bedankt! 
Ga in Parro onderin naar het vierde tabblad. Tik dan op privacy voorkeuren en geef 
per kind aan wat de voorkeuren zijn. Dit doet u door op de stipjes of het potlood 

achter het kind te klikken.  
 

Studiedag team 
Dinsdag 23 juni is er een studiedag met het team. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 

De studiedag zal in het teken staan van de leerling overdracht naar het volgende 
schooljaar. 



Schoolreis 

De schoolreis staat gepland op 28 juni. Op dit moment mogen we nog steeds geen 
groepen mixen op school en is het dus niet mogelijk om met bussen naar Duinrell te 

gaan. We hopen dat deze maatregel nog versoepeld gaat worden en we toch op 
schoolreis kunnen. Mocht dit niet zo zijn dan verzetten we de schoolreis nogmaals. 
 

Kwink 
Kwink heeft weer een nieuwe koelkastposter voor de laatste periode van dit 

schooljaar. Ook is er weer een nieuwe ouderbrief. Beide zijn bijgevoegd aan de 
nieuwsbrief als bijlage. De komende lessen gaan over hulp vragen en hulp geven en 
het leren verplaatsen in een andere mening. 

 
Online ouderavond gemeente Molenlanden gamen en sociale media 

Het leven is in korte tijd erg veranderd. Wat bij jongeren kan leiden tot spanningen 
en verveling. Met als mogelijk gevolg dat zij (te)veel gamen of op social media 
zitten. En hierdoor minder buiten komen, minder sociale contacten hebben en 

minder bewegen. Om ouders te informeren over gamen en het gebruik van social 
media, organiseert Youz verslavingszorg (in samenwerking met de scholen, 

samenwerkingspartner GGD, Jong Molenlanden en gemeente Molenlanden) een 
online ouderavond.  

 
De ouderavond vindt online plaats op woensdag 26 mei van 19.30 tot 20.30 uur via 
ZOOM. Ouders van kinderen in de leeftijd vanaf 10 jaar die graag meer willen weten 

over dit onderwerp zijn van harte welkom. Aanmelden kan tot uiterlijk 25 mei via 
deze link: https://tinyurl.com/gamenmolenlanden 

 
Kamp groep 8 
Donderdag 20 en vrijdag 21 mei is groep 8 op kamp. Iets korter dan dat we gewend 

zijn en alleen met leerkrachten, maar voor de kinderen is het toch heel leuk dat dit 
door kan gaan. We wensen ze een heel fijn en gezellig kamp! 

 
Eindtoets groep 8 
De kinderen van groep 8 hebben de eindtoets allemaal gemaakt. Helaas is de uitslag 

nog niet binnen doordat de instanties meer tijd nodig hebben om een goede 
beoordeling te maken i.v.m. de corona omstandigheden. Als de uitslag bekend is 

geven we het gelijk aan u door. 
 
EHBO examen groep 8 

Op 28 mei heeft groep 8 het theorieexamen van EHBO. Op 31 mei is dan het 
praktijkexamen EHBO. Doe je best!   

 
Crea carrousel groep 5-8 
Op 28 mei en 4 juni is er weer een middag waarop de groepen 5 t/m 8 weer in 

groepjes gaan werken aan een aantal thema’s. Deze keer gaan we een nieuwe 
methode uitproberen Faqta. Faqta laat kinderen ontdekken, doen en verdiepen aan 

de hand van veel thema’s. We gaan kijken en uitproberen of dit aansluit bij wat we 
in de toekomst willen met deze middagen naast het creatieve gedeelte.  
 

Nieuws uit groep 6 
Vrijdag 23 april waren de koningsspelen. Heel anders dan we gewend waren maar er 

was toch een heel leuk programma per klas gemaakt. 
Wij begonnen onze dag gezellig in de klas. Al snel moesten we naar het trapveldje 

waar we een les kregen in volleybal. De volleybal vereniging uit Papendrecht 
verzorgde dit. We leerden opslaan en in 3x overspelen. Verder deden we leuke 

https://tinyurl.com/gamenmolenlanden


snelheidsspelletjes met de bal. Het was erg gezellig. We mogen ook nog een keer 

gratis op les komen in Papendrecht. 
Daarna ging onze klas terug naar school voor drinken en koeken die we deze dag 

kregen. Na deze pauze gingen we weer richting trapveldje. We speelden het spel 
‘jachtseizoen’. In kleine groepjes en met wat verstopte aanwijzingen moesten we 
proberen om de boeven te vinden. Ze konden overal in de bouw verstopt zitten. Bij 

ieder groepje was een leiding. Dit waren een aantal jongens die dit spel verzorgde. 
Het was een erg geslaagd spel. Onze groep heeft het spel 2x gespeeld en ook 2x de 

boeven gevangen. 
In de middag mochten we onze fietsen versieren. Er waren prachtige kunstwerken 
bij. Daarna hebben we nog een kahoot quiz gedaan over het koningshuis en was het 

alweer 3 uur. De dag vloog voorbij.  
Hieronder nog een paar foto's van deze dag. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

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

 

Hartelijke groet,  

Team Groen van Prinstererschool 


