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Voorwoord 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Nog 

maar 3 weken en dan is het schooljaar alweer voorbij. We 
willen u hartelijk bedanken voor de goede samenwerking dit 
jaar. Ook willen we u bedanken voor alle vormen van hulp, 

de klassenmoeders, hoofdluismoeders, gebedsgroep, 
overblijfmoeders, biebmoeders, hulp bij allerlei activiteiten 

zoals sportdag, school op seef, kamp, musical enz. Bij heel 
veel activiteiten kunnen we niet zonder uw hulp, hartelijk 
dank hiervoor! 

We mogen ook zeker dankbaar terugkijken. Ondanks de 
beperkingen die we door corona hebben gehad het afgelopen 

jaar. We zijn heel dankbaar dat we maar 1x een klas in 
quarantaine hebben gehad en dat alle leerkrachten steeds 
vervangen konden worden bij ziekte. En wat fijn dat de 

laatste maanden veel 
activiteiten weer als 

vanouds door konden 
gaan. Het afscheid van 
meester Boer, het 

schoolreisje, de 
Koningsspelen enz. In 

dit alles mogen we God 
danken voor alles wat 
we het afgelopen jaar 

weer van Hem hebben 
ontvangen.  

 
We wensen u allen een 
hele fijne vakantie! 

 
Welkom 

Na de zomervakantie wordt juf Maas de nieuwe leerkracht 
voor groep 5b. Ze is geen onbekende bij ons op school omdat 

ze het afgelopen halfjaar haar lio-stage bij ons op school 
heeft gelopen in groep 4a. Hieronder stelt ze zich nog even 
kort aan u voor. 

 
Beste ouders, leerkrachten en andere betrokkenen, 

Een half jaar geleden startte ik met veel enthousiasme mijn 
lio, de eindstage van pabo 4. Toen heb ik me voorgesteld als 
Elize Maas. Ik ben 20 jaar en woon in Dordrecht. Het 
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6 juli: 
Schoolschoonmaak gr. 1-8 
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lesgeven en contact met kinderen is iets wat ik met veel plezier 

doe. Als ik terugkijk op de afgelopen periode heb ik veel geleerd 
door het lesgeven, door ervaring op te bouwen en vooral veel te 

vragen aan mijn collega’s. 
Ondertussen heb ik de liostage afgerond, heb ik al mijn 
opdrachten ingeleverd en wacht ik op de allerlaatste 

studiepunten. In dit half jaar heb ik de sfeer kunnen proeven 
van de school. Vanaf het begin heb ik een prettige 

samenwerking ervaren met de collega’s en voelde ik me op mijn 
plek. Daarom ben ik blij dat ik op deze school ben aangenomen 
en ik kijk ernaar uit om volgend schooljaar te starten met een 

eigen groep. 
In mijn vrije tijd lees ik graag en ben ik altijd in voor een gezellig avondje met 

vrienden of familie. Ook ben ik veel met muziek bezig. Van jongs af aan speel ik 
viool. Ik hoop in mijn lesgeven ook op verschillende momenten muziek naar voren te 
laten komen, door middel van zingen, ritmespelletjes, bewegen en luisteren. 

 
Ik zie uit naar goede contacten met de leerlingen, met ouders en de collega’s. 

 
Afscheid juf de Koning/groep 8 

Op zaterdag 9 juli gaat juf de Koning trouwen met Frank. Ze gaan dan samen in 
Amsterdam wonen. Woensdag 6 juli geeft ze al een klein trouwfeest in haar eigen 
klas. Ze gaat er met de klas een heel leuk feest van maken. Dit is ook gelijk haar 

laatste werkdag bij ons op school. Na de zomervakantie gaat ze in Amsterdam 
werken op basisschool De Kinderboom. Juf de Koning is in september 2013 als 

invaller begonnen bij ons op school. Daarna heeft ze vele jaren met veel plezier en 
enthousiasme bij ons op school voor de klas gestaan. We bedanken haar voor haar 
enorme inzet, creativiteit en liefde voor de kinderen en collega’s. We wensen Babette 

en Frank heel veel geluk en Gods zegen in hun huwelijk toe. Ook wensen we juf de 
Koning veel plezier met haar nieuwe baan in Amsterdam. 

 
We nemen ook afscheid van de leerlingen van groep 8: Sil, Rebin, Piet, Joost, Emma, 
Sanne, Cas, Noortje, Bram, Sepp, Mirthe, Tim, Floris, Niels, Jaron, Roos, Thijs, Noor, 

Manuel, Arjan, Talitha en Jad. Het laatste jaar bij ons op school zit er voor jullie ook 
bijna op. Jullie zijn net terug van het kamp, zijn al druk aan het oefenen voor de 

musical en hebben nog een paar leuke andere activiteiten op het programma deze 
laatste weken. Vrijdag 1 juli voeren jullie de musical alvast op voor de groepen 4 t/m 
7 en dinsdagochtend 5 juli trakteren jullie alle leerlingen van de school voor jullie 

afscheid. En ’s avonds de afscheidsavond, dan zit het er echt op. We wensen jullie 
heel veel succes in het voortgezet onderwijs! 

 
Formatie schooljaar 2022-2023 
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 2022-2023 voor de klas staan.  

De ouders van groep 1 en 2 ontvangen via Parro bericht over de klassenindeling van 
volgend schooljaar. 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1 Juf van 

Dongen 

Juf van 

Dongen 

Juf ‘t Hoen Juf ‘t Hoen Juf van 

Dongen 

Groep 1/2 Juf van de 

Ruit 

Juf van de 

Ruit 

Juf van de 

Ruit 

Juf Bruinsma Juf Bruinsma 

Groep 3 Juf de Jong Juf de Jong Juf Kuipers Juf de Jong Juf de Jong 



Groep 4 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 5a Juf Mans Juf Mans Juf Mans Juf van 

Reeuwijk 

Juf van 

Reeuwijk 

Groep 5b Juf Maas Juf Maas Juf Maas Juf Maas Juf Maas 

Groep 6 Juf van As Juf van As Juf van As Juf de Vries Juf van As 

(ochtend) 

Juf de Vries 

(middag) 

Groep 7 Meester van 

Uden 

Meester van 

Uden 

(ochtend) 

Juf Kortleve 

(middag) 

Meester van 

Uden 

Meester van 

Uden 

Meester van 

Uden 

Groep 8 Meester 

Gouman 

Meester 

Gouman 

Juf Kortleve Meester 

Gouman 

Meester 

Gouman 

 
Verder is er in het kader van de NPO gelden ook nog ondersteuning op maandag 
door meester Boer en op woensdag door juf Scherrenburg. En zijn er op alle dagen 

onze vaste onderwijsassistenten, juf Houweling, juf Boelen en juf Damsteegt, 
aanwezig. 

Op donderdagmiddag zijn er vaste weken (zie jaarkalender) voor de Groenmiddagen 
voor groep 5-8. Als er geen Groenmiddagen zijn is er extra ondersteuning voor de 
leerlingen uit de plusgroep en voor de leerlingen die werken met levelwerk door juf 

van Hemert. 
 

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 dan anders zijn geweest. 

Het landelijk gemiddelde van de eindtoets is 534,8. Onze groep 8 heeft gemiddeld 
539,2 gescoord, dit is ruim boven het gemiddelde.  

 
MR verkiezing 
Deze week heeft u al een mail ontvangen over de MR verkiezing die eraan komt. Op 

maandag 27 juni ontvangt u de brief met het strookje voor de verkiezing. U kunt het 
stembriefje inleveren t/m vrijdag 1 juli. 

 
Oudertevredenheidspeiling 

Vandaag ontvangt u ook een mail met een link naar de oudertevredenheidspeiling 
die we als school één keer in de drie jaar uitzetten. Door middel van de 
oudertevredenheidspeiling kijken we waar we als school aan moeten werken en wat 

goed gaat. We werken met een cyclus van drie jaar. Elk jaar is er een andere peiling 
aan de beurt. Vorig jaar hebben we de leerlingtevredenheidspeiling afgenomen. De 

vragen van de oudertevredenheidspeiling zijn in overleg met de MR opgesteld. De 
oudertevredenheidspeiling staat open t/m 1 juli. Na de zomervakantie ontvangt u 
van ons de uitslag. 

 
De Wilde Waard gr. 5/6 

Groep 5 en 6 gaan op dinsdag 21 juni naar de film De Wilde Waard in de Til in 
Giessenburg. Deze film gaat over de natuur en hun dieren van o.a. de gemeente 
Molenlanden. We krijgen deze gratis voorstelling van de gemeente Molenlanden.  

 
Uitvegen gr. 2 



Donderdag 7 juli vegen we de oudste kleuters, groep 2 leerlingen, uit die volgend 

schooljaar naar groep 3 gaan. Dit is een oude traditie die we elk jaar weer doen. De 
kinderen rennen de kleuterschool uit en de juf veegt ze naar groep 3 met de bezem. 

We beginnen om 11.30 uur. Alle ouders van groep 2 zijn welkom om te komen 
kijken.  
 

Schoolschoonmaak gr. 1-8 
Op woensdagavond 6 juli staat de schoonmaakavond voor de groepen 1 t/m 8 op de 

planning. Dit jaar is het gelukkig weer mogelijk om dit samen met ouders te doen. 
We beginnen om 19.00 uur. U ontvangt van ons nog een brief over de 
schoonmaakavond. 

 
Wendagen nieuwe kleuters 

Dinsdagmiddag 21 en 28 juni komen de kinderen die volgend schooljaar op school 
komen in groep 1 alvast een middag bij ons op school kijken. We wensen jullie 
alvast veel plezier en tot na de zomervakantie. Dan mogen jullie echt naar school in 

groep 1. 
 

Schoolkalender/gids 
Dit jaar maken we geen nieuwe schoolgids, maar een schoolkalender. De schoolgids 

van afgelopen schooljaar is ook komend schooljaar geldig. Wel krijgt u van ons een 
schoolkalender met alle activiteiten. De schoolkalender ontvangt u de eerste 
schoolweek van het nieuwe schooljaar. U ontvangt binnenkort een overzicht met alle 

activiteiten, vakanties enz.  
 

Bibliotheek op school 
Vrijdagochtend 20 mei is de Bibliotheek officieel geopend. De kinderen hebben met 
veel enthousiasme een boek uitgezocht. De komende periode zal de collectie nog 

verder aangevuld worden met boeken. Als de collectie helemaal compleet is zijn er 
genoeg boeken om ook een boek mee naar huis te kunnen nemen. 

Voor de zomervakantie mogen de kinderen wel een boek mee naar huis nemen om 
lekker te lezen in de vakantie.  

 
 



 

 

 
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. 
 

Citotoetsen/rapport 
Woensdag 29 juni krijgen alle leerlingen hun rapport mee. In het rapport zit ook een 

uitdraai van de citotoetsen die de afgelopen periode zijn afgenomen. Het rapport is 
voor de leerlingen, alle cijfers kunt u terugzien in het ouderportaal (zie uitleg in het 
rapport). In het rapport zit ook nog een trotswerkje, het zelfportret en een leuk 

aandenken aan de klas van het afgelopen jaar.   
 

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. 
Het laatste spreekuur is vrijdagmorgen 1 juli van 9.00 - 11.00. 

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 de komende weken gaat over het samen oplossen van conflicten en 

over het terugkijken over het afgelopen jaar. Wat was heel erg leuk of fijn in de 
klas? En wat zou je misschien anders willen/doen? Enz. 
 

Nieuws uit groep 8 
We hebben een heel fijn kamp gehad en zijn nog maar net terug. Hieronder wat 

foto’s van het kamp: het thema was ‘Vriendschap’. We hebben een Bijbels thema 

over vriendschap behandeld, ‘No apologies’ (met o.a. Johan Tuijtel) zijn geweest, we 

zijn naar een sport-/klimhal geweest, zeskamp, militaire training van Jan Blokland, 

bonte avond, enz… 

Verder zijn we ook in de prijzen gevallen: 3e en 5e geworden bij het 

schoolvoetbaltoernooi én Joost en Sepp hebben met een muizenvalauto de 

techniekprijs van de Lage Waard/Gilde gewonnen!!  



 

 



 

De groeten van groep 8 en allemaal een fijne vakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Hartelijke groet,  
Team Groen van Prinstererschool 


