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Voorwoord 
Nog maar 4 weken school en dan is het alweer zomervakantie. 

Wat vliegt een jaar voorbij. Op school zijn we druk met de 
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar, maar ook 
beginnen we met de afronding van dit schooljaar. In de 

groepen 3 t/m 8 worden de citotoetsen weer afgenomen. De 
toetsen geven ons weer een beeld hoe het met de leerlingen 

gaat. En dat doen we niet alleen met de citotoetsen, het hele 
jaar kijken we hiernaar door methodetoetsen, observaties enz. 
Maar gelukkig zijn er veel meer dingen belangrijk. Het 

onderstaande gedicht geeft dit mooi weer. We hopen en 
bidden 

dat we als school ook een bijdrage mogen leveren aan de 
andere waardevolle eigenschappen van uw kind. 
 

Wat is de maat, 
Waarmee liefde wordt gemeten? 

Wie kent een toets. 
Waarmee vertrouwen wordt geteld? 
Wie kent een schaal? 

Waarop je vriendschap af kunt zetten? 
Wie kent een test, 

Waarmee geloof wordt vastgesteld? 
Testen en toetsen 
Registreren en meten 

Onderzoeken en keuren 
Om wat zeker te weten? 

Dat je gelukkig bent? 
Goed in je vel? 
Tevreden en dankbaar? 

Er is geen tabel. 
Een schaal, geen norm 

Voor de meest waardevolle zaken 
Maar de maat waar ik in mijn leven op bouw 

Is Gods liefde en eeuwige trouw! 
 
Welkom/lief en leed 

Bij juf Mans is er op 24 mei een dochter geboren, Laura. Op het kaartje staat de 
mooie tekst uit psalm 100: 3, God heeft ons gemaakt Hem behoren wij toe. We 

feliciteren jullie van harte met de geboorte van jullie dochter en zusje.  

Agenda 

23 juni: 
Studiedagteam, alle leerlingen vrij 
 
28 juni: 
Schoolreis gr. 1 en 2 
Schoolreis gr. 3-8 
 
7 juli: 
2e rapport mee naar huis 
 
12 juli: 
Lasergame gr. 8 
 
13 juli:  
Afscheidsavond gr. 8 
 
14 juli: 
Schoonmaakavond gr. 1-8 
 
15 juli: 
Om 12.00 uur begint de 
zomervakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Bij de familie Heijkoop is er ook een dochter en zusje geboren, Ellie. We feliciteren 

Wies (gr. 1) en haar ouders van harte met de geboorte van Ellie. Beide ouders 
wensen we veel geluk en Gods zegen bij de opvoeding. 

 
MR uitslag 
We bedanken u voor het uitbrengen van uw stem met de MR verkiezing. Mevr. 

Lagendijk heeft de meeste stemmen gekregen en wordt ons nieuwe lid van de MR. 
We bedanken mevr. Verkuil voor het verkiesbaar stellen. 

 
Corona 
De protocollen voor het basisonderwijs zijn nog niet gewijzigd. Er zijn helaas nog 

geen versoepelingen doorgevoerd. Alle regels blijven op school zoals het is. 
De hekken van school gaan om 8.20 uur en 12.50 uur open. Wilt u uw kinderen niet 

te vroeg naar school laten gaan? Alvast bedankt. 
 
Formatie nieuwe schooljaar  

Na een weloverwogen traject zijn we blij dat we de formatie voor het nieuwe  
schooljaar weer rond hebben en met u kunnen delen. In onderstaand overzicht ziet u 

welke leerkrachten er in schooljaar 2021-2022 voor de klas staan. Voor de woensdag 
in groep 3 en de vrijdag in groep 7 zijn we nog bezig met de sollicitatieprocedure. 

Zodra bekend is wie de juf of meester wordt zullen we dit aan u doorgeven. 
Juf Mans komt rond de herfstvakantie terug van haar zwangerschapsverlof. Tot die 
tijd zal juf ’t Hoen op maandag werken en op dinsdag juf Roodnat. Juf Roodnat komt 

tijdelijk met veel plezier weer 1 dag werken nadat ze vorig jaar met pensioen is 
gegaan. 

Na de studiedag van 23 juni zal voor de groepen 1 en 2 bekend gemaakt worden in 
welke groep uw kind komt. 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1 Juf van de 

Ruit 

Juf van de 

Ruit 

Juf van de 

Ruit 

Juf Bruinsma Juf Bruinsma 

Groep 1/2 Juf Mans Juf Mans Juf ‘t Hoen Juf ‘t Hoen Juf ‘t Hoen 

Groep 3 Juf de Jong Juf de Jong ? Juf de Jong Juf de Jong 

Groep 4a Juf van 

Dongen 

Juf van 

Dongen 

Juf van 

Reeuwijk 

Juf van 

Dongen 

(ochtend) 

Juf van 

Reeuwijk 

(middag) 

Juf van 

Reeuwijk 

Groep 4b Juf van den 

Berg 

Juf van den 

Berg 

Juf Stuij Juf Stuij Juf Stuij en 

Juf van den 

Berg (1x in 

de 4 weken) 

Groep 5 Juf de Vries Juf de Koning Juf de Koning Juf de 

Koning 

Juf de 

Koning 

Groep 6 Juf van As Juf van As Juf van As Juf Kortleve Juf Kortleve 

Groep 7 Meester Boer Meester Boer Meester Boer Meester Boer ? 

Groep 8 Meester 

Gouman 

Meester 

Gouman 

Meester 

Gouman 

Meester 

Gouman 

Meester 

Gouman 

Plusgroep     Juf de Vries 

(middag) 

 

 
 

Hoofdluis 
We zijn weer gestart met de hoofluiscontroles in elke groep. Regelmatig krijgen we 

op dit moment een berichtje van een ouder dat er hoofdluis is geconstateerd. Het is 



goed om ook uw kind regelmatig te controleren op hoofdluis. Zo zorgen we er met 

elkaar voor dat er geen hoofdluis is op school. 
 

Schoonmaak 
Op maandag 28 juni en woensdag 14 juli stonden de 
schoonmaakavonden gepland. Deze kunnen niet doorgaan 

omdat er geen ouders in de school mogen komen. De 
leerkrachten zullen 14 juli zelf op school samen met de 

schoonmakers de stoelen en tafels schoonmaken. Bij de 
groepen 1 t/m 3 is er altijd heel veel speelgoed om ook nog 
schoon te maken. We willen de kinderen allemaal wat mee 

naar huis geven zodat u thuis ook iets schoon kunt maken. Dit 
zal ons enorm helpen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 
Citotoetsen/rapport 
Deze week en komende twee weken worden de citotoetsen weer afgenomen in groep 

3 t/m 8. In het ouderportaal staan de toetsen weer dicht. Als alles is ingevoerd 
zetten we de toetsen open. In het rapport stoppen we deze keer weer het overzicht 

van alle toetsen die zijn afgenomen. Hierop ziet u hoe uw kind t.o.v. eerder 
afgenomen toetsen heeft gescoord. Het rapport krijgen de leerlingen woensdag 7 juli 

mee. 
 
Website 

De website van school is vernieuwd! Alle informatie is wat meer gebundeld en bij 
elkaar gezet. Ziek melden en vrij aanvragen kan nog steeds gemakkelijk via de 

website. Neemt u eens een kijkje? www.cbs-oud-alblas.nl 
 
Privacy 

Al eerder 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 
Woensdag 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 groepen 3 t/m 8 gaan op 28 juni op schoolreis naar Duinrell. De kinderen moeten 
deze dag om 8.45 uur op school komen.  

De groepen 1 en 2 gaan naar de speeltuin in Alblasserdam. De kinderen worden deze 
dag gewoon om 8.30 uur op school verwacht.  

Uw kind heeft hier inmiddels al een brief over meegekregen.  
De kosten voor het schoolreisje van groep 3 t/m 8 zijn €27,50 per kind. Mocht u nog 

niet betaald hebben, wilt u dit dan nog doen? U kunt het bedrag overmaken naar 
NL10RABO0342748793 t.n.v. Groen van Prinstererschool. 

http://www.cbs-oud-alblas.nl/


Kwink 

De laatste schoolweken gaan de lessen over positief denken, samenwerken en is er 
een terugblik op het afgelopen schooljaar. 

 
Eindtoets groep 8 
De uitslag van de eindtoets is alweer even binnen. Groep 8 heeft een mooi resultaat 

neergezet, zeker omdat de afgelopen jaren toch anders zijn dan anders zijn geweest. 
Het landelijk gemiddelde van de eindtoets is 534,5. Onze groep 8 heeft gemiddeld 

536,9 gescoord, dit is ruim boven het gemiddelde.  
 
Afscheid groep 8 

Groep 8 is druk aan het oefenen met de musical. 13 juli is de afscheidsavond waarop 
we de musical gaan spelen. Ouders ontvangen binnenkort de uitnodiging voor deze 

avond. Fijn dat we binnen de huidige corona maatregelen een leuk afscheid kunnen 
organiseren. Verder zijn er de laatste schoolweek nog leuke activiteiten voor groep 
8, onder andere lasergamen. U krijgt nog een overzicht van de meester met alle 

activiteiten. 
 

Nieuws uit groep 7 
- Allereerst hebben we de afgelopen periode de Entreetoets gemaakt. Dat betekent 

dat we op dertien dagen elke dag een toets moesten maken. Dat deden we dan 's 
morgens, omdat we dan nog fris en uitgerust waren. Een paar kinderen die ziek 
waren moeten nog een toets inhalen. Als dat gebeurd is, kunnen de invulformulieren 

naar het CITO worden opgestuurd. Binnen 2 á 3 weken krijgen we de uitslag binnen. 
- We kunnen heel goed tekenen en doen daar ook onze uiterste best voor. Pas nog 

hebben we een 'Hippie-auto" getekend. Ze zijn allemaal goed gelukt, maar die 
kunnen we niet allemaal laten zien. 
- Tenslotte hebben we op 11 juni nog het praktisch verkeersexamen afgelegd. 

Daarbij is iedereen geslaagd. 
- We hebben ook een stagiaire uit PABO 1 gehad die allerlei leuke lessen heeft 

gegeven.  Proefjes, gesprekjes, enz. Hierbij nog een paar foto's van die lessen.    

We gaan nog een paar weken door hier, 

maar we willen u toch alvast een fijne vakantie toewensen. 
 

 

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

Hartelijke groet,  
Team Groen van Prinstererschool 


