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Voorwoord
De paasdagen liggen weer achter ons. We mochten met de kinderen op school
gedenken dat de Heere Jezus voor ons aan het kruis is gestorven. Maar daar is het
niet bij gebleven. Op de vroege Paasmorgen staat Jezus op uit de dood.
Deze blijde boodschap mochten de vrouwen die bij het lege graf aankwamen al
doorgeven. En dat geldt ook voor ons. Laten wij, ook vandaag getuigen: Hij is
opgestaan!
Na Pasen
De soldaten bij het graf op wacht
vertelden na Pasen hun verhaal
over licht dat straalde in de nacht,
een aardbeving, zo kolossaal.
De vrouwen en mannen bij Golgotha
praatten na Pasen telkens weer
over wat er gebeurd was en daarna
Zij verbaasden zich nog elke keer.
Hun leven omvergegooid, ondersteboven
na Pasen is alles zo anders gegaan
niets meer hetzelfde; ’t is niet te geloven.
Een verhaal om telkens bij stil te staan.
Welkom/huwelijk
In groep 0/1a zijn er weer nieuwe kinderen op school gekomen. Levi, Sepp en Dex
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 Roubos is er een broertje geboren, Marijn. Op het kaartje staat de
mooie tekst: Je bent voor ons een gift van God, waardevol en klein. Wij weten dat,
waar je ook gaat, Zijn hand op jou zal zijn. Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie
Gods zegen toe bij de opvoeding van jullie kinderen.
Schoolregels/kwink
Bij onze sociale vaardigheidsmethode Kwink is er ook een pagina ontwikkeld voor
ouders. Zie onderstaande link.
https://www.kwinkopschool.nl/home/welkom-in-kwink/
Op deze pagina ziet u twee filmpjes en drie liedjes die u eens met uw kinderen kan
bespreken.

Het filmpje “Pim vindt het leuk” gaat over wat Pim
leuk vindt aan Kwink. Als ouders is dat een leuk
aanknooppunt om eens aan uw kind te vragen. Wat
vind jij leuke dingen aan jouw groep?
Verantwoord omgaan met de ontwikkeling van
het kind
Op donderdag 19 april zal een lezing gehouden
worden in Zalencentrum De
Spil in Bleskensgraaf over de ontwikkeling van
kinderen van 0 tot
ongeveer 12 jaar. Dit is een Molenwaards "Gezond idee".
Het is belangrijk dat we kinderen goed kunnen volgen in de ontwikkeling
om recht te kunnen doen aan hun ontwikkelproces. Op deze avond geeft
ontwikkelingspsycholoog dr. Ewald Vervaet inzicht in welke aanpak bij
welke ontwikkelingsfase past en waarom dat zo is. Het zou geweldig zijn
als alle kinderen nieuwsgierig blijven, met zelfvertrouwen hun taken
doen en motivatie houden voor leren. Hij zal illustreren hoe dit in de
praktijk kan werken.
U bent hartelijk welkom om hierbij aanwezig te zijn. De toegang is vrij.
Het tijdschema: 19:30 inloop, 20:00 u lezing, 21:30 afsluiting. Tijdens
de avond is er ruimte voor vragen en opmerkingen uit de zaal.
Er zal een 'plakwand' zijn en daarop verzamelen we schrijfsels en
tekeningen van kinderen (van alle leeftijden). Neemt u ook materiaal
mee? Deze papieren kunt u later weer van de plakwand af halen en mee
naar huis nemen.
Wie het onderwerp wél interessant vindt, maar niet op donderdag 19 april in
Bleskensgraaf bij deze lezing aanwezig kan zijn, wordt opgeroepen dat
even te laten weten. Bij voldoende belangstelling wordt er namelijk nog
zo'n lezing georganiseerd!
De Spil wil op tijd weten hoeveel bezoekers ze kunnen verwachten. Geeft
u daarom uiterlijk 12 april uw aanmelding door. Dat kan via
https://www.vikta.nl/evenement/ of via esther@vikta.nl (geeft u dan aan
met hoeveel mensen u verwacht te komen?).
Met plezier naar de middelbare school!
Zit je in groep 8 en ga je na de zomervakantie naar de middelbare school? Een
spannend moment! Misschien word je wel eens gepest of vind je het moeilijk om
vriendjes te maken. Dan is het extra spannend om naar een nieuwe school te gaan.
Daarom is er een leuke zomercursus voor kinderen: Plezier op School!
In de cursus Plezier op School leer je hoe je contact kunt leggen met andere
kinderen en leer je opkomen voor je zelf. Ook leer je hoe belangrijk oogcontact, je
houding en je stem is bij het maken van contact. De cursus Plezier op School duurt
twee dagen en is in de laatste week van de zomervakantie (20 t/m 24 augustus
2018). Rond de herfstvakantie in week 41 of 42 kom je met de groep nog een keer
bij elkaar.
Kinderen die eerder aan de cursus hebben meegedaan voelden zich een stuk beter
toen ze naar de middelbare school gingen. Rachelle werd geïnterviewd door de krant.

Ze zei: “Ik heb geleerd om te denken: ik ben wel leuk! Het lukt allemaal heus wel!
En als iemand onaardig tegen je is, moet je er gewoon een grapje van maken en
vooral niet boos worden.” Haar ouders merkten meteen na de cursus dat Rachelle
harder praatte en meer zelfvertrouwen had.
Wil jij ook met plezier naar je nieuwe school? Misschien is deze cursus dan ook wel
iets voor jou! En het is helemaal gratis! Je ouders kunnen je aanmelden bij Vivenz:
www.vivenz.nl/trainingen of bellen met 088-1237000
Voor meer informatie zie bijgevoegde flyer.
Dammen
Woensdag 7 maart is het pupillenteam van de Groen van Prinstererschool 2e
geworden bij het schooldamkampioenschap van Zuid Holland Zuid! 🏆 Het toernooi
vond plaats in Het Bruisend Hart in Hoornaar.

Ze zijn nu geplaatst voor de landelijke halve finale! Goed gedaan hoor Daniël den
Hertog, Luuk Moret, Julia Vuurens en Daan van Werd.
Koningsspelen
Vrijdag 20 april doen we mee met de landelijk Koningsspelen. U heeft hierover al een
brief ontvangen. We zijn nog op zoek naar enkele moeders die thuis een spelletje
willen doen met de kinderen van groep 1 t/m 4. Wilt u wel een spel doen maar bent
u op zoek naar een leuk spel neem dan contact op met juf van Dongen. Zij heeft nog
een aantal leuke ideeën.
De kinderen worden om 9.00 uur op school verwacht voor het ontbijt om daarna
spelletjes te gaan doen met elkaar. U bent vanaf 11.15 uur van harte welkom om
samen met uw kind zijn of haar fiets te komen versieren. Groep 1 t/m 4 heeft zoals
altijd de middag vrij en voor de groepen 5 t/m 8 is er een gezellige middag in de klas
met gezelschapsspellen.
Rapporten
De rapporten moeten de komende periode weer ingeleverd worden bij de juf of
meester van uw kind.

Informatieavond nieuwe schooljaar
We vonden het erg fijn om te zien dat er het afgelopen jaar zoveel ouders aanwezig
waren bij de informatieavond aan het begin van het schooljaar. In het nieuwe
schooljaar willen we ook weer een aantal workshops organiseren waarbij alle ouders
uitgenodigd worden. Graag zouden we van u horen wat voor workshops u
interessant vindt en van welke onderwerpen u graag meer zou willen weten. U kunt
bijvoorbeeld denken aan: omgaan met tablets, uitleg van een methode, hoe leer je
de kinderen omgaan met het verkeer enz. Mochten u een onderwerp weten dan kunt
u dat mailen naar directie@cbs-oud-alblas.nl. Dan kunnen wij kijken of we er een
leuke en boeiende workshop van kunnen maken.
Verkeersexamen groep 7
Op donderdag 5 april hebben de leerlingen uit groep 7 hun verkeersdiploma behaald
met het theorie- en praktijkgedeelte. Gefeliciteerd!
EHBO examen groep 8
Alle leerlingen uit groep 8 hebben hun
diploma van EHBO behaald. Goed
gedaan!!!
Eindtoets groep 8
Dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag
19 april is de eindtoets van groep 8.
Jongens en meisjes heel veel succes!
Kamp groep 8
Op 24, 25 en 26 april gaan de leerlingen uit groep 8 op kamp naar Loon op Zand. Er
zijn alweer heel veel leuke activiteiten georganiseerd door de kampcommissie. Het
belooft zeker een leuk en gezellig kamp te worden. Heel veel plezier groep 8!
Meivakantie
De meivakantie is van vrijdag 27 april tot en met vrijdag 11 mei. De kinderen
worden maandag 14 mei weer op school verwacht.
Pinkstervakantie/studiedag
De pinkstervakantie is van maandag 21 mei tot en met 23 mei. Donderdag 24
worden de kinderen weer op school verwacht. Woensdag 23 mei is een studiedag
voor het team.
Nieuws uit groep 7
We hebben ons de afgelopen maanden bezig gehouden met tekenen naar de natuur.
Met voorwerpen, maar we hebben ook elkaar getekend, van voren en van opzij. Dat
was natuurlijk lastig, maar er zijn hele mooie portretten getekend. Hier ziet u een
paar voorbeelden.

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

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

