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Voorwoord
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2018. Het jaar is alweer een paar weken oud.
Officieel mag het niet meer, maar toch willen we u alle goeds wensen voor 2018!
In januari zijn de dagen voor ons gevoel soms zo kort. Het wordt laat licht en al
vroeg weer donker. Maar hoe donker het buiten ook is, we mogen weten dat God in
ons leven licht geeft. Licht geeft altijd een positief en blij gevoel. In de Bijbel staat
licht niet voor niets symbool voor leven en geluk! Dat God ons licht mag zijn in ons
leven. Zoals na een sombere regendag de avondzon ineens kan doorbreken, zo wil
God met zijn troost en liefde jouw leven verlichten.
In de psalmen staat het mooi verwoord: Uw Woord is een lamp voor mijn voet en
een licht op mijn pad. We hopen en bidden dat dit voor u en de kinderen op school
ook zo mag zijn.
Welkom/geboorte
Na de vakantie zijn we gestart met een nieuwe kleuterklas, groep 0/1b. Voor deze
groep staat juf Scherrenburg en juf ‘t Hoen. In deze groep zijn er ook weer nieuwe
kinderen bij gekomen. Salome, Roselie, Tobi, Pepijn, Jaïra en Daphne van harte
welkom bij ons op school. We hopen dat jullie het al heel goed naar je zin hebben en
wensen jullie de komende tijd veel plezier op school.
Bij de familie Damsteegt is er op 25 januari een zusje geboren, Joy Anne. Op de
kaart staat een mooi gedicht: lief, klein, uniek, bijzonder, Gods wonder. We wensen
jullie heel veel geluk en Gods zegen toe bij de opvoeding van jullie kinderen.
Tuinvogeltelling
Groep 4 heeft vrijdag 26 januari meegedaan aan de tuinvogeltelling. We hebben ons
daar goed op voorbereid. Eerder in de week hebben we geleerd de 10 meest
voorkomende tuinvogels te herkennen. En we hebben ook een echte kijkmuur
gemaakt door kranten tegen het raam te plakken met kijkgaten erin. Zo konden we
ongezien tellen. Zwarte kraaien zagen we het meest, wel 15 in één keer!

Groep 5
Op 14 februari is juf van As weer terug van haar zwangerschapsverlof. Ze werkt dan
op maandag, dinsdag en woensdag in groep 5. Op donderdag en vrijdag staat juf de
Vries voor deze klas.
School op Seef
Donderdag 15 en vrijdag 16 februari willen we weer verkeerslessen geven op het
plein. De kinderen van groep 1 t/m 8 moeten dan weer hun fiets mee naar school
nemen.
Donderdagochtend groep 1 en 2.
Donderdagmiddag groep 3 en 4.
Vrijdagochtend groep 5 en 6.
Vrijdagmiddag groep 7 en 8.
We zoeken ook weer ouders die willen helpen, daarover volgt snel meer.
Privacy wetgeving
Per 25 mei 2018 verandert de wetgeving op de privacy. De wetgeving is verscherpt
en vraagt van u expliciete toestemming voor het publiceren van foto’s en andere
vormen van beeldmateriaal. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een formulier over de
toestemming gebruik beeldmateriaal leerlingen. U ontvangt deze brief ook nog op
papier. Wilt u dit formulier invullen en weer op school inleveren.
Wat betekent deze wetgeving voor u als ouder? U maakt wellicht foto's/filmpjes
tijdens activiteiten die wij als school organiseren of in de klas van uw kind tijdens
een verjaardag (bijv. in de groepen 1 en 2), en plaatst deze mogelijk op social
media. We willen u i.v.m. de privacy van andere kinderen oproepen geen
foto's/filmpjes die u op school of op het plein gemaakt heeft te plaatsen op internet
en/of social media (o.a Facebook).
Schoolregels/kwink
In de maand februari is de volgende schoolregel aan de
beurt: Wij houden elkaars spullen netjes
We geven hier in de klassen extra aandacht aan. Als
leerkracht en ouder zijn we hierin ook een voorbeeld
voor de kinderen. Ook de andere regels worden steeds
herhaald.
Er is weer een nieuwe koelkastposter uit van onze sociale
vaardigheidsmethode Kwink. De poster is als bijlage
meegestuurd bij deze nieuwsbrief. Wilt u er thuis ook
eens met uw kinderen naar kijken?
Wonderlijk gemaakt, methode seksuele vorming
Deze week krijgt uw kind de ouderbrochure mee naar huis van de methode
Wonderlijk gemaakt. Na de voorjaarsvakantie beginnen we met deze lessen. In de
ouderbrochure ziet u waar er per les aandacht aan wordt besteed.
Misschien vraagt u zich wel af: is dit een taak van school? Het is toch meer iets voor
thuis. Dat klopt. Alleen de school is een verlengde van thuis, doet meer dan alleen
lezen, rekenen en zaakvakken. En uit onderzoek blijkt dat niets doen vaak zorgt voor
negatieve benadering die we graag willen voorkomen. Samen met u willen we met
respect de onderwerpen bespreekbaar maken en voldoen we aan de eisen die de
overheid van ons vraagt. Op de website ziet u op het rooster wanneer de lessen
gegeven worden.

Dammen
Zowel de pupillen als de welpen zijn op het Molenwaardtoernooi, dat op 13 januari in
Ottoland werd gehouden, op de tweede plaats geëindigd.
Daniel den Hertog was de beste speler bij de pupillen; Mike Plooster en Werner Baas
waren de beste spelers bij de welpen.
Beide teams gaan door voor het kampioenschap Zuid - Holland Zuid. Goed gedaan!
Inschrijven nieuwe leerlingen
Maandag 5 februari is de inschrijving nieuwe leerlingen. Het gaat om de leerlingen
die na 1 oktober 2014 4 jaar zijn geworden. De inschrijving is van 15.15–17.00 uur.
Rapport
Donderdag 8 februari krijgen de kinderen het eerste rapport mee naar huis. Het
nieuwe rapport is anders van opzet dan de oude rapporten. Bij de oude rapporten
maakte de leerkracht het cijfer door naar de methodetoetsen en de citotoetsen te
kijken. Deze uitslagen werden gemiddeld en bepaalden het rapportcijfer. Nu is dit
gesplitst, de kinderen krijgen de cito uitslag te zien en het gemiddelde cijfer van de
toetsen. Het kan zo zijn dat uw kind veel hogere of lagere cijfers heeft op het nieuwe
rapport. Dit komt dan door de andere manier van berekenen.
10-minuten avonden
Op dinsdag 6 maart en woensdag 7 maart zijn de 10-minuten avonden voor de
groepen 1 t/m 7. Samen met de leerkracht gaat u in gesprek over de vordering van
uw kind die u ziet op het rapport en het ouderportaal. U krijgt hier nog een brief
over.
Voor groep 8 zijn er de adviesgesprekken VO op 12 en 13 februari.
Molenwaard actief
muurschilderen
De afgelopen weken hebben een
aantal leerlingen na schooltijd een
mooi muurschilderij gemaakt.
Binnenkort hangen we het op in
de gang.
Op 1 febr. is er om 15.15 uur
apenkooien in de Beemd.
Op 6 en 13 maart is er om 15.15
uur op school voor groep 1 t/m 4
googelen met rietjes en knoeien
met zout.
Opgeven via de website van
Molenwaard actief.
Jumbo
Hartelijk dank voor het sparen van alle punten! We hebben het volgende bedrag
ontvangen om schoolmaterialen mee te kopen: € 170,68. Voor dit bedrag hebben we
de volgende spullen aangeschaft: 2 dozen Art straws om mee te knutselen, crazy
fort in het kader van techniek en 2 metselsets voor in de zandbak.
Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie begint op 23 februari om 12.00 uur. We verwachten de
kinderen op maandag 5 maart weer op school.

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
22 okt. t/m 26 okt. 2018
Kerstvakantie
24 dec. 2018 t/m 4 jan. 2019
Voorjaarsvakantie
25 febr. t/m 1 maart 2019
Paas/meivakantie
19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart
30 en 31 mei 2019
Pinksteren
10 juni t/m 12 juni 2019
Zomervakantie
19 juli t/m 30 aug. 2019
De studiedagen van het team, waarop de leerlingen vrij zijn, zullen later bekend
gemaakt worden.
Nieuws uit groep 5
Het is weer even wennen in groep 5. Juf de Vries is terug van haar
zwangerschapsverlof. Over een klein poosje hoopt ook juf van As weer terug te zijn
op school. Elke juf is anders en doet sommige dingen een beetje anders, maar we
hopen dat we snel weer aan elkaar gewend zijn! Gelukkig
hoeven we straks niet écht afscheid te nemen van
juf Scherrenburg, want zij blijft gewoon nog op
school in groep 1. We kijken met haar uit naar
haar bruiloft op 9 maart en we vinden het erg
leuk dat we daarbij ook aanwezig mogen
zijn! De komende tijd moeten we dus nog
het één en ander voorbereiden en
instuderen! Spannend!
We zijn in de afgelopen tijd druk bezig
geweest met rekenen, taal en lezen, maar
ook met de creatieve vakken. We hebben
mooie kunstwerken in de klas hangen. Hiernaast
zien jullie een kleine impressie!
In groep 5 is één van de belangrijke speerpunten van het rekenen het klokkijken. De
kinderen kennen (analoog en digitaal) de uren, halve uren, kwartieren en zelfs al
5/10 over én 5/10 voor het hele uur. Knap hoor! We schrijven onze klokkijk-doelen
in onze doelen-koe. Elke keer als we een doel behaald hebben mogen we het vakje
kleuren!! Dit doen we ook bij spelling. Elke categorie die we beheersen mogen we
kleuren. We hopen dat we snel veel gekleurde koeien zullen zien!! Hier een
voorbeeldje van zo’n doelen-koe:
Tot ziens!
Groetjes uit groep 5 van,
Hagar, Suze, Julien, Arnout, Noa, Benthe,
Jasmijn, Madelein, Thijs, Ninthe, Luuk,
Leendert, Sanne, Corstian, Femke, Lisa,
Thirza, juf Scherrenburg en juf de Vries!
Voor alle data geldt D.V. (Zo de Heere wil en wij leven zullen)

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

