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Voorwoord
Aan het einde van het schooljaar is het weer tijd om terug te kijken en afscheid te
nemen. We mogen dankbaar zijn voor alles wat we het afgelopen jaar weer uit Gods
hand mochten ontvangen. De school is de afgelopen tijd gegroeid in leerlingaantal.
We hebben op dit moment zelfs 200 leerlingen in school en dat is lang geleden.
Natuurlijk nemen we ook afscheid van alle leerlingen van groep 8. We hopen dat
jullie een fijne tijd op school hebben gehad en wensen jullie Gods zegen en heel veel
geluk en gezondheid toe op jullie verdere levensweg. Ook David, Rachel en Pim
nemen afscheid van onze school. Veel plezier op jullie nieuwe school en Gods zegen!
Voor ons ligt een tijd van rust, 6 weken zomervakantie! We hopen dat jullie hiervan
mogen genieten en weer uitgerust op school komen na de vakantie. Op school ligt
niet alles helemaal stil. Als u na de vakantie op school komt zijn er allemaal mooie
nieuwe toiletten geplaatst en ziet het er straks weer heel mooi uit.
We wensen u en jullie een hele fijne vakantie en tot volgend schooljaar! We zien de
kinderen graag weer op maandag 27 augustus. Ook u bent deze ochtend welkom om
de kinderen even in de klas te brengen.
Afscheid juf van Tuijl.
Afgelopen dinsdag 3 juli is onze juf in het zonnetje gezet, omdat ze afscheid neemt
van onze school. Ze werd samen met haar man opgehaald in een oude versierde
eend. Juf van Tuijl had vroeger ook een eend waar ze mee naar school kwam rijden.

Alle kinderen stonden klaar met een zonnebloem en de juf en haar man liepen door
een veld van zonnebloemen. Hierna mochten ze plaats nemen op de stoelen die
stonden te wachten. Juf van Hemert heette ze welkom, waarna een mooi lied werd
gezongen door alle kinderen.

De kinderen hadden afgelopen weken geld opgehaald en daar zijn 2
museumjaarkaarten en golflessen van gekocht. De juf hoeft zich de komende tijd
niet te vervelen. Ook hadden de kinderen van groep 6 met elkaar een mooie
deurpuzzel gemaakt.
’s Ochtends hadden de kinderen van groep 6, 7 en 8 al djembélessen gehad en ’s
middags hadden zij laten horen hoe goed ze op de djembé konden spelen. De juf
vond de middag fantastisch en heeft erg genoten.
Afscheid
Na een lange periode werkzaam geweest te zijn op de Groen van Prinstererschool, is
nu de tijd gekomen om afscheid te nemen en mijn tijd met andere
dingen/werkzaamheden in te gaan vullen. Ik heb altijd met veel plezier gewerkt om
kinderen het één en ander te leren. Dat was niet altijd even makkelijk, maar het
bleef altijd een uitdaging om ervoor te gaan. Ik kan daarom zeggen, dat ik met heel
veel voldoening kan terugkijken op mijn werk. Er was geen dag hetzelfde!
Inmiddels heb ik een prachtig afscheid gekregen, wat me zeker zal bijblijven.
Dinsdagmiddag werd ik opgehaald met een “eend“, dat was ooit mijn eerste auto!
Erg leuk. Met open dak, want het was prachtig weer, werden ik en mijn man op
school gebracht. Wat een aankomst!
Alle kinderen van de hele school hadden een zonnebloem (mijn favoriete bloem)
gemaakt en stonden in een lange haag ons op te wachten. Met de zon erbij was dat
echt een geweldig feestelijke ervaring.
Op het schoolplein werd een mooi lied voor me gezongen en een mooie voorstelling
gegeven op Afrikaanse trommels. Super gedaan!
Tijdens dit afscheid voelde ik echt weer hoe leuk het is om met kinderen te werken
en te zien hoe spontaan ze van alles (voor je) doen. Ik werd ook verrast met een
aantal cadeaus, waar alle kinderen aan hadden bijgedragen.
Daarna was er voor ons nog koffie en gebak, verzorgd door bestuur, MR, en collega’s
Door zo’n leuk afscheid, zou je bijna weer aan het werk willen.
Maar dit was nog niet alles. Groep 6 had in
het geheim nog een verrassing in petto.
Donderdagmiddag hadden ze in het geheim
(daar wist ik echt helemaal niets van) een
high tea geregeld. Toen ik in de klas mocht
komen stonden daar tafels vol met lekkers,
die de kinderen allemaal zelf hadden
meegebracht. Het was een plaatje om te zien
en een lust om het allemaal te proeven.
Ik wil via deze weg iedereen bedanken voor
dit mooie afscheid. Kinderen, ouders,
collega’s, bestuur, MR. Nogmaals hartelijk
dank. Maar bovenal dank ik God, dat Hij mij
in al die jaren nabij geweest is en dit allemaal
mogelijk heeft gemaakt.
Ik wens jullie en u allen ook Zijn nabijheid in
de komende jaren. Het ga, jullie goed.
Wat een plaatje en wat lekker!
Wellicht tot ziens!
Juf van Tuijl

Gevonden voorwerpen
Door het hele jaar heen blijven er veel spullen van kinderen liggen in de gangen en
op het schoolplein. U heeft hier al een mail over ontvangen. Wilt u er eens langs
lopen en kijken of er nog wat van uw kind bij zit?
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
22 okt. t/m 26 okt. 2018
Kerstvakantie
21 dec. 2018 vanaf 12.00 uur t/m 4 jan. 2019
Voorjaarsvakantie
22 febr. vanaf 12.00 uur 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
18 juli vanaf 12.00 uur t/m 30 aug. 2019
Op de volgende studiedagen zijn de kinderen vrij.
Dinsdagmiddag 18 sept. 2018
Woensdag 12 dec. 2018
Donderdagmiddag 14 maart 2019
Woensdag 26 juni 2019
Kalender nieuwe schooljaar
Na de vakantie ontvangt u van ons de schoolkalender voor het komende schooljaar.
De schoolgids van afgelopen jaar is ook volgend schooljaar nog geldig. Bent u de
schoolgids kwijt en wilt u een nieuwe dan kunt u de schoolgids ophalen bij de juf of
meester. Als bijlage is alvast een jaaroverzicht meegestuurd.
Bartimeus
Groep 7 en 8 heeft voor de Vereniging Bartimeus, voor blinde en slechtziende
kinderen, het mooie bedrag opgehaald van €256,24! Goed gedaan en bedankt voor
jullie inzet.
MR
Door de ouders van onze school is er een nieuwe vertegenwoordiger gekozen voor in
de medezeggenschapsraad: Johan Tuijtel. Er is ook een nieuw lid om de leerkrachten
te vertegenwoordigen: Gijs Boer. Allebei welkom in de MR!
Billy Boem/gezond idee
Billy Boem is een training voor kinderen van 8 t/m 12
jaar die extra steun nodig hebben, omdat ze thuis veel
spanning en stress ervaren. Spanning en stress ervaren
we allemaal wel eens op momenten in ons leven.
Ermee omgaan is voor kinderen een stuk lastiger dan
voor volwassenen. Dat komt onder meer omdat
kinderen nog niet kunnen overzien wat er aan de hand
is. Deze training wordt aangeboden door het sociaal
team van de gemeente Molenwaard. Zie bijgevoegde
flyers.
Ook zijn er nog lezingen over verantwoord omgaan met de ontwikkeling van het
jonge kind. Zie bijgevoegde flyer.
Schoolschoonmaak
De schoolschoonmaak van de groepen 3 t/m 8 is op woensdag 11 juli. De afgelopen
dagen zijn de wc’s gesloopt en is er heel wat stof door de school heen gedwarreld.
Nu de grootste sloopwerkzaamheden over zijn willen we toch graag de tafels en

stoelen van de kinderen en de dichte kasten schoonmaken. We kunnen uw hulp daar
goed bij gebruiken, vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom!
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 8
Nog even en dan sluiten we 8 jaren af met onze gezellige groep. We gaan wel uit
elkaar naar het V.O., maar vergeten elkaar niet!!
Hoe kom je de laatste weken door? Naast het gewone werk:
Het kamp in Loon op Zand, we zijn naar het strand geweest, we hebben een high tea
in de klas gedaan, we oefenen de musical én we mochten de laatste 3 weken in
groepjes zitten bij wie we wilden...(met het oog op teamwork, zie ‘Loesje’!!)

Tom, Daan, Ryan, Daniël H, Daniël D, Luuk, Seth, Lucas, Gijs, Ezra, Sem en Björn,
Gabriëlle, Olivia, Claire, Anne, Nina, Lisanne, Evi, Aline, Nanne, Fleur, Damaris,
Tamara en Puk.
Het ga jullie goed. Gods zegen op jullie nieuwe school!
Meester Gouman en alle andere juffen en meester
Voor alle data geldt D.V. (Zo de Heere wil en wij leven zullen)

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

