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Voorwoord 
Nog een aantal schoolweken en het schooljaar is alweer 

voorbij. In de laatste weken zijn er altijd nog veel leuke 
dingen te regelen, maar moet er ook nog hard gewerkt 
worden.  

Het schoolreisje van afgelopen week naar Ouwehand en 
Avonturenboerderij Molenlanden was erg leuk. Na zo’n leuke 

dag kijken we altijd weer dankbaar terug dat alles goed is 
gegaan. Het lijkt vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet. 
We mogen vooral God danken dat Hij erbij is geweest en 

voor ons heeft gezorgd. 
 

Welkom/lief en leed 
In groep 1 zijn Greetje, Rosalia en Eline nieuw in de klas. We 
wensen jullie veel plezier bij ons op school! 

Met de meivakantie is Jayden (gr. 4a) van school gegaan en 
verhuisd naar Leiden. We wensen hem veel plezier op zijn 

nieuwe school. 
Bij de familie Bom is er een zusje geboren, Veerle. We 
feliciteren de ouders, Daphne (gr. 4b), Joris (gr. 1/2) en 

Eline (gr. 1) met de geboorte van Veerle en wensen ze veel 
geluk en Gods zegen toe bij de opvoeding. 

 
Bedankje meester Boer 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om iedereen te 

bedanken die -op wat voor wijze dan ook- heeft meegewerkt 
aan mijn afscheid. Op de woensdag voor de meivakantie 

werden mijn vrouw en ik op school verwelkomd door groep 
7. De kinderen waren uitgedost als vogels of als vogelaars. 
We werden door de school rondgeleid om te bekijken wat de 

kinderen hadden gemaakt rondom muziek en 
muziekinstrumenten. In de groepen 5, 6 en 8 waren de 

kinderen bezig geweest met het lijdensverhaal en er hingen 
mooie werkstukken en gedichten in de gang. Ik dacht toen al 

wel: Wat hebben die werkstukken en gedichten nou met 
mijn afscheid te maken?  
  

Groep 7 had onder leiding van twee moeders een high tea 
georganiseerd. De kinderen (en hun ouders) hadden hun 

uiterste best gedaan om er iets moois en iets lekkers van te 
maken. We kregen van de kinderen kaartjes voor een 
uitvoering van de Mattheuspassion in De Doelen in 
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Rotterdam. We waren er beduusd van en hebben enorm genoten van deze morgen, 

die werd afgesloten met patat en snacks. Er stond een patatkar op het schoolplein 
en we konden eten zoveel we wilden. Voor alle duidelijkheid: De kinderen mochten 

ook mee-eten hoor! Ze hadden dat ook zelf georganiseerd.  
 
Je snapt dat we daarna zo ongeveer rollend naar huis gingen, ook nog beladen met 

houten vogels en vogelhuisjes die de kinderen van groep 7 hadden beschilderd met 
vrolijke kleuren.   

Maar die donderdag daarop was voor mij een totale verrassing. Wat mooi was het 
om de kinderen van de school bezig te zien met de Mattheuspassion! Wat hebben ze 
hun best gedaan met zingen en met het lezen van de tekst. En dat we daar als gezin 

bij mochten zijn. Nogmaals: heel hartelijk bedankt, collega's, ouders en kinderen! En 
toen begreep ik ook het werk van de groepen 6, 7 en 8. Want de Mattheuspassion is 

natuurlijk prachtig, maar in dat muziekstuk staat het toch het plaatsvervangende 
lijden en sterven van Christus centraal. Ik hoop dat de kinderen daarvan ook wat 
hebben meegekregen. Dat heeft Bach destijds beoogd met deze muziek. En dat is 

toch ook wat onze school als doel heeft: Vertellen van de Heere Jezus en Zijn werk!  
 

Opname Mattheüs Passion 
De uitvoering van de Mattheüs Passion was erg mooi. De kinderen hebben na weken 

van oefenen er een succes van gemaakt! Van de uitvoering is een opname gemaakt. 
Als u een link wilt ontvangen om de opname te downloaden, kunt u een mail sturen 
naar directie@cbs-oud-alblas.nl.  

 
Bibliotheek op school 

Vrijdagochtend 20 mei gaan we de Bibliotheek officieel openen met de kinderen. De 
Bibliotheek is door enthousiaste moeders helemaal geverfd en erg mooi gemaakt. 
Hartelijk dank daarvoor! Omdat nog niet alle boeken binnen zijn, beginnen we alleen 

met het uitlenen van boeken op school. Na de zomervakantie gaan we kijken of de 
kinderen ook boeken mee naar huis kunnen nemen. De bibliotheek is elke week open 

op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00. De kinderen gaan dan met de klas een 

boek uitkiezen. We hopen met al deze mooie boeken 

de kinderen nog meer te motiveren om te gaan lezen. 
Vrijdag 20 mei kunt u om 12.00 uur ook een kijkje 
komen nemen in de bibliotheek. Van harte welkom! 

Vindt u het leuk om ook te komen helpen? We 
kunnen nog enthousiaste mensen gebruiken die de 

bieb willen bemannen. Geef het dan door aan Linda 
Stuij of Babette de Koning. l.stuy@cbs-oud-alblas.nl of b.dekoning@cbs-oud-

alblas.nl. 
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Studiedag team 

Woensdag 22 juni zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag van het team. Deze 
studiedag staat in het teken van de groepsoverdracht. 

 
Positief opvoeden (namens jong ggz) 
In plaats van ‘NIET’ probeer eens… 

  
Hoe vaak zeg jij op een dag tegen je kind wat het 'niet' mag doen? Pas deze formule 

toe en het positief opvoeden gaat als vanzelf! 
  

Eerst benoem je de emotie van je kind, daarna vertel je welk gedrag je graag 

wilt zien en tot slot geef je een keuze. 
  

Je kind merkt zo dat je hem begrijpt, weet wat van hem/haar verwacht wordt en je 
geeft je kind een gevoel van controle over de situatie. 
Deze manier van corrigeren is heel positief! Fijn voor jou en voor je kind! 

In de bijlage zit ook nog een poster met tips van deze manier van opvoeden. 
 

EHBO/kamp gr. 8 
Maandag 23 mei heeft gr. 8 het praktijkexamen van EHBO en op woensdag 25 mei 

het theorie-examen. Doe je best en veel succes! 
Maandag 13 t/m woensdag 15 juni gaat groep 8 op kamp naar Loon op zand. De 
commissie heeft alles goed voorbereid en het belooft erg gezellig te worden. In de 

commissie zitten juf de Koning, meester Gouman, meneer Moret, meneer Blokland, 
mevrouw van de Burgt en mevrouw Jongeneel. Veel plezier gewenst! 

 
Game on 
Groep 7 gaat donderdag 2 juni naar Game on in Gorinchem. Dit evenement wordt 

georganiseerd door School & Bedrijf. School & Bedrijf wil tijdens Game On samen 
met het bedrijfsleven leerlingen laten zien, doen, maar vooral laten beleven, dat 

techniek leuk, toekomstgericht en perspectiefrijk is. Game on is ook in de avond 
geopend voor ouders en andere belangstellend. In de onderstaande link leest u hier 
meer over. 
Game On - School & Bedrijf (schoolenbedrijf.nl) 

 
Schoolvoetbal gr. 7 en 8 

Dit jaar doen we op woensdagmiddag 1 juni mee met het schoolvoetbaltoernooi van 
VV Alblasserdam. Succes! 
 

School op Seef 
Vrijdag 10 juni zijn er weer verkeerslessen van School op Seef. Voor alle groepen is 

er een les. Deze keer niet op het plein maar daarbuiten, om ook in echte situaties te 
oefenen. De groepen 1 t/4 doen een educatieve wandeling door het dorp in groepjes 
begeleid door een ouder. Groep 5 doet een verkeersbordenspeurtocht. Groep 6 gaat 

met de fiets op stap. Groep 7 gaat deze ochtend verkeersexamen doen. En groep 8 
bereidt zich in de klas voor op de fietstocht die ze volgend jaar naar hun middelbare 

school gaan maken. Alleen groep 6 en 7 hoeven deze dag hun fiets mee te nemen.  
 
Wees welkom koffie-uurtje 

Op woensdag 1 juni is er weer een koffie-uurtje van 8:30 tot 9:30 uur. Alle ouders 
zijn welkom om gezellig met elkaar in de hal een kopje koffie te doen. Met de open-

lesmorgen was het weer heel gezellig om met elkaar koffie te drinken. Nu het weer 
mag willen we dit weer regelmatig doen. Wees welkom! 
 

https://www.schoolenbedrijf.nl/game-on/


Dammen 

Zaterdag 14 mei is het welpenteam van de Groen van Prinstererschool 7e geworden 

bij het NK schooldammen Welpen groep 5-6 🏆. Een hele prestatie.  Het toernooi 

vond plaats in Baarn. Goed gedaan hoor Dirk, Tim, Sybrand, Laura en Jens.  
 

Dinsdag 24 mei gaan we voor de laatste keer op school dammen en sluiten we af 

met iets lekkers. 
 

Citotoetsen/rapport 
Vanaf 8 juni worden de citotoetsen weer afgenomen in groep 3 t/m 7. In het 
ouderportaal staan de toetsen dan weer dicht. Als alles is ingevoerd zetten we de 

toetsen open. In het rapport ziet u ook weer het overzicht van alle toetsen die zijn 
afgenomen. Het rapport krijgen de leerlingen woensdag 29 juni mee. 

 
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 

 
Kwink 
De Kwinkles van volgende week gaat over omgaan met conflicten. De kinderen leren 

ook wat hun eigen aandeel is in een conflict. Verder is er weer een nieuwe 
koelkastposter en ouderbrief. Deze zijn als bijlage bijgevoegd.  

De afgelopen week en komende week zijn er ook weer extra Kwink lessen in het 
kader van burgerschap. 
 

Nieuws uit groep 7 
Met groep zeven bevinden we ons in enkele bijzondere weken. Dat begon allemaal in 

de weken voor de vakantie. Op woensdag 13 april hebben we als klas een mooie 

ochtend mogen beleven die in het teken stond van het afscheid van meester Boer. 

Ouders zijn druk in de weer geweest om het programma van die dag te regelen. Er 

werd die dag genoten van baksels van kinderen, er is geschilderd, we hebben een 

quiz gedaan en als mayonaise op de patat was er nog een frietkraam geregeld om de 

feestelijke dag mee af te sluiten. 

Daarnaast waren er nog de koningsspelen waar de kinderen fanatiek mee hebben 

gedaan met het fotospel door het dorp. 

Deze week hebben we de schoolreis gehad en volgen er nog belangrijke weken met 

de entreetoets op het programma!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Hartelijke groet,  
Team Groen van Prinstererschool 


