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Voorwoord
Nog maar een paar weken en dan is het schooljaar alweer voorbij. De afgelopen
weken zijn de citotoetsen weer afgenomen. Voor de kinderen altijd weer een
spannende tijd, zeker met deze warme dagen een hele inspanning voor ze. Er wordt
tegenwoordig ook heel wat van ze gevraagd. Maar resultaten van een toets zeggen
echt niet alles. Wat is het toch altijd leuk om te zien dat een kind ontzettend trots
kan zijn op zijn tekening. Gelukkig mogen we de kinderen meer leren dan alleen de
vakken die getoetst worden. Wat is het als leerkracht altijd mooi om te zien hoe de
kinderen geboeid luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. We hopen dat de kinderen
deze verhalen zullen onthouden en Jezus hiermee leren kennen.
Welkom/huwelijk
In groep 0/1a zijn er weer nieuwe kinderen op school gekomen. Sem, Jesse, Luuk,
en Arjan 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.
Na de meivakantie zijn er nieuwe gezinnen bij ons op school gekomen. Noël, Loïs en
Luca welkom bij ons op school. Ook een welkom aan Rebin en Redar we hopen dat
jullie snel gewend zijn.
Bij de familie van Rees is er een zusje geboren, Naomi. Vol verwondering en met
grote blijdschap ontvingen jullie uit Gods hand een dochter en zusje. Van harte
gefeliciteerd! We wensen jullie Gods zegen toe bij de opvoeding van jullie kinderen.
Privacy foto’s maken
We hebben het al eerder in de nieuwsbrief vermeld, maar per 25 mei 2018 is de
nieuwe wetgeving op de privacy ingegaan. De wetgeving is verscherpt en vraagt van
u expliciete toestemming voor het publiceren van foto’s en andere vormen van
beeldmateriaal. We hebben van de meeste ouders het toestemmingsformulier
ingevuld teruggekregen. Gisteren is het formulier nog een keer aan de kinderen
uitgedeeld waarvan we nog geen ingevuld formulier hebben.
Binnenkort ontvangt u van ons nog een overzicht met de gegevens die wij verwerken
om het onderwijs vorm te kunnen geven.
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). Alvast bedankt!

Gevonden voorwerpen
Door het hele jaar heen blijven er veel spullen van kinderen liggen in de gangen en
op het schoolplein. Deze spullen liggen net voorbij het lokaal van groep 3 in een
grote tas. Wilt u er eens langs lopen en kijken of er nog wat van uw kind bij zit?
Dammen
Het was een spannende halve finale voor de
welpen Ruben, Werner, Mike en Aniek. Met nog 1
ronde te gaan stonden ze op een mooie 4e plaats.
De laatste ronde speelden ze tegen de nummer 3.
Deze verloren ze met 3-5. Ze zijn geëindigd op
een knappe 5e plaats. Knap dat ze zo ver
gekomen zijn in het damtoernooi.
Alle spelers kregen een magnetisch dambord
uitgereikt.
Het is gelukt! De pupillen van de Groen van
Prinsterer school uit Oud-Alblas heeft zich
geplaatst voor het NK!
Daniël, Luuk, Julia en Daan zijn zaterdag 21 april
1e geworden. Er waren 6 halve finales en er zijn
18 teams geplaatst voor het NK schooldammen
2018, georganiseerd door de KNDB. Het team was
ingedeeld in Schagen (150 km rijden enkele reis)
maar doordat er een team was uitgevallen in
Gorinchem, mochten we op ons verzoek
deelnemen in Gorinchem! De nummers 1 t/m 3
van de halve finales gaan naar het NK op 26 mei
in het Twentse Westerhaar.
Inmiddels is het NK geweest en hebben de
dammers een mooi resultaat behaald met de 12e
plek.
Schoolregels/kwink
De laatste les van het schooljaar gaat over dank je wel zeggen en omgangsvormen.
Eindtoets groep 8
De uitslag van de eindtoets is inmiddels binnen. Groep 8 heeft een gemiddelde score
van 536,9. Het landelijk gemiddelde was 534,9. Daar mogen jullie trots op zijn, goed
gedaan!!!
Formatie nieuwe schooljaar
Na een weloverwogen traject zijn we blij dat we de formatie voor het nieuwe
schooljaar met u kunnen delen. In onderstaand overzicht ziet u welke leerkrachten
er in schooljaar 2018-2019 voor de klas staan.
Groep 0/1
Groep 1/2

maandag
Juf Mans
Juf Roodnat

dinsdag
Juf Mans
Juf roodnat
(ochtend)
Juf Bruinsma
(middag)

woensdag
Juf Mans
Juf Roodnat

donderdag
Juf ‘t Hoen
Juf Bruinsma

vrijdag
Juf Mans
Juf Bruinsma

Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Juf
Nootenboom
Juf van
Dongen
Juf
Alderliesten
Juf van As
Meester Boer
Meester
Gouman

Juf
Nootenboom
Juf van
Dongen
Juf Verdoren

Juf Stuij

Juf Stuij

Juf Stuij

Juf van
Hemert
Juf Verdoren

Juf van
Dongen
Juf Verdoren

Juf van
Hemert
Juf Verdoren

Juf van As
Meester Boer
Meester
Gouman

Juf van As
Meester Boer
Meester
Gouman

Juf Kortleve
Meester Boer
Meester
Gouman

Juf Kortleve
Juf de Vries
Meester
Gouman

Jaarverslag MR 2017-2018
Door middel van dit stukje willen we u graag laten weten wat we het afgelopen
schooljaar als medezeggenschapsraad (MR) hebben gedaan. We zijn dit jaar vier
keer bij elkaar gekomen als MR en twee keer is er een gecombineerde vergadering
geweest met het bestuur. Als MR houden we ons bezig met het beleid van de school
en we hebben over bepaalde besluiten die in de school worden genomen
instemmingsrecht of adviesrecht. Ook mogen we zelf met voorstellen komen.
Hieronder volgt een overzicht van de zaken waar we ons onder andere mee bezig
hebben gehouden:
* We hebben aan het begin van het schooljaar het jaarplan van de school ingezien,
daarin staat aan welke punten onze school wilde gaan werken (nieuwe methodes,
digitaal rapport, ICT etc.)
* We hebben de leerlingtevredenheidspeiling geëvalueerd
* We hebben een gesprek gehad met de inspectie, zodat zij een goed beeld konden
vormen van onze school
* We hebben samen met het bestuur gezocht naar nieuwe kandidaten om in het
bestuur plaats te nemen. En later ook naar kandidaten om op de lijst te zetten om
zitting te nemen in de MR het volgende schooljaar
* We hebben het vakantierooster, de begroting en de formatie voor het volgende
schooljaar ingezien, besproken en goedgekeurd
* We hebben de verschillende punten die jullie als ouders via de MR-leden
doorgaven besproken en neergelegd bij de directie.
Al met al is er weer veel gebeurd dit jaar en hebben we ons best gedaan om positief
kritisch mee te denken. We zijn tevreden over de samenwerking met het bestuur.
We zijn blij om te zien dat de school serieus bezig is met professionalisering en
hopen dat deze lijn in het nieuwe jaar zal worden voortgezet. We willen alle ouders
bedanken voor de ingebrachte punten. Zoals u misschien al weet kunt u specifieke
zaken bespreken met de leerkracht van uw kind(eren), maar zodra het betrekking
heeft op het beleid of meerdere leerlingen, spreek ons dan gerust aan!
Hartelijke groet,
Johan Bals, Trudie de Kloe, Jaap Stam, Annechien van Vuuren, Joke Roodnat, Marjon
van Dongen, Linda Stuij en Babette Verdoren
School op Seef
Vrijdag 8 juni hebben we de laatste School op
Seef verkeerslessen van dit jaar gehad. Deze keer
zijn de meeste groepen het dorp in geweest om in
het echte verkeer te oefenen. Groep 6 en 7
hebben ‘s middags op de fiets een rondje
gereden. De andere groepen zijn lopend gegaan
of in de klas gebleven.

Kennismaking nieuwe kleuters
Woensdag 13 juni zijn de kinderen uit beide groepen 1 vrij. Deze dag komen de
nieuwe kleuters een dag wennen. Op woensdag 20 juni is groep 1/2 vrij, zodat de
nieuwe kleuters nog een keer naar school kunnen.
Speeltuin Kleuters
Dinsdag 19 juni gaan de kleuters met z’n allen naar de speeltuin. Veel plezier!!!
Schoolschoonmaak
De schoolschoonmaak voor de kleuters is op maandag 25 juni,
de schoonmaak van de groepen 3 t/m 8 is op woensdag 11 juli.
Op beide avonden kunnen we uw hulp hard gebruiken, vanaf
19.00 uur bent u van harte welkom!
Oproep rijders
Voor de twee nieuwe Syrische leerlingen zijn we op zoek naar
mensen die in het nieuwe schooljaar de kinderen willen halen
en brengen naar de taalklas in Gorinchem. Het gaat om 3 ochtenden in de week. In
deze taalklas krijgen de kinderen taalonderwijs op hun niveau zodat ze zo snel
mogelijk het Nederlands onder de knie kunnen krijgen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Janneke v/d Berg, j.v.d.berg@cbs-oud-alblas.nl.
Afscheidsavond groep 8
Op dinsdag 10 juli is de afscheidsavond van groep 8. De kinderen zullen een musical
opvoeren en hun getuigschrift en Bijbel ontvangen. De ouders ontvangen hier nog
een uitnodiging van.
Citotoetsen
De citotoetsen zijn inmiddels bijna allemaal afgenomen. In het ouderportaal zijn de
citotoetsen nu nog dicht omdat we alle toetsen eerst in willen voeren om u gelijk een
goed totaalbeeld te geven. Zodra alle toetsen zijn ingevoerd, zetten we de toetsen
weer open in het ouderportaal.
Rapport
Donderdag 28 juni krijgen de kinderen het 2e rapport mee naar huis. Mocht u naar
aanleiding van het rapport nog vragen hebben aan de juf of meester dan kunt u een
afspraak maken voor een gesprek.
Zomervakantie
De kinderen zijn donderdag 12 juli de laatste dag van dit schooljaar op school. De
vakantie begint dan om 12.00 uur.
Nieuws uit groep 0/1b
Hallo allemaal,
Zoals u misschien wel weet, zijn wij er na de kerstvakantie, als extra groep bij
gekomen!
We zijn ondertussen al best wat weekjes op school.
We hebben al gewerkt over:
- De baby; we zijn naar het consultatie bureau geweest samen met de baby van juf
t'Hoen, ook is de baby in de klas geweest, samen met een echte kraamverzorgster!
Ook hebben we veel over de baby geleerd en een aantal werkjes gemaakt.
- Trouwen; juf Scherrenburg ging trouwen, zij is samen met haar man bij ons in de
klas nog een keer 'getrouwd!' Ook over dit thema hebben we veel geleerd en
gemaakt.

Nu zijn we aan het werken over het thema 112. We gaan over de brandweer, de
politie en de ambulance werken!
Hieronder een aantal foto’s van het nieuwe thema

Hartelijke groetjes,
Groep 0/1b, juf ‘t Hoen en juf Mans

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

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

