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Voorwoord
Een nieuw schooljaar is begonnen, zes weken vakantie liggen achter ons. Een
periode van rust en ontspanning. Veel kinderen waren eraan toe. We zijn God
dankbaar dat iedereen, kinderen en leerkrachten, nu weer veilig terug op school zijn.
We staan aan de start van een nieuw schooljaar. Niemand weet wat ons dit jaar gaat
brengen. We maken plannen, we moeten dingen regelen, maar we zijn in alles
afhankelijk van Gods onmisbare zegen. We hopen dat we een fijn jaar in de klassen
mogen hebben. Dat de leerkrachten kracht mogen krijgen in hun mooie werk. Bidt u
mee voor de leerkrachten en de leerlingen?
Ook u bent dit jaar weer van harte welkom om in contact te komen met ons. Is er
iets, dan horen we dat graag, de deur staat altijd open. Mocht u de leerkrachten echt
even willen spreken, dan graag na 15.00 uur.
Welkom/geboorte
Er zijn weer een aantal nieuwe leerlingen bij ons in groep 1 op school gekomen. We
heten hen van harte welkom! We hopen dat jullie snel gewend zullen zijn en dat
jullie met veel plezier naar school zullen gaan!
Sanne en Emma (groep 5) zijn vanuit Streefkerk bij ons op school gekomen. Jullie
wonen al een poosje in Oud-Alblas, maar nu zitten jullie ook echt hier op school. Het
zal misschien even wennen zijn, maar we hopen dat jullie je hier heel snel thuis
zullen voelen! Een fijne tijd toegewenst!
Esther (groep 7) is na een periode in Bleskensgraaf weer terug bij ons op school.
Voor jou is deze school al bekend en ook de groep is niet meer nieuw voor je. We
wensen je veel plezier en succes in groep 7!
Bij de familie Bals is op 15 augustus een broertje geboren. Hij heeft de mooie naam
Gideon gekregen. Van harte gefeliciteerd met jullie zoon en broertje! Dankbaarheid
en verwondering mag er zijn, want God gaf jullie dit kindje om voor te zorgen! We
wensen jullie Zijn zegen!
Juf van de Ruit
Sinds 1 augustus ben ik het team van de Groen van Prinsterer komen
versterken. Jarenlang was ik groepsleerkracht in Papendrecht en in
Dordrecht. Ik heb in vrijwel alle groepen lesgegeven. Ik was al een
poosje op zoek naar een nieuwe uitdaging en ik ben heel blij dat ik nu
mijn talenten kan en mag inzetten als onderwijsassistent op deze
school. Ik ben enthousiast over het team en de kinderen en over de
waarde van de christelijke identiteit op de school.
Over mij persoonlijk: ik ben geboren en getogen in Alblasserdam,

ik woon in Papendrecht, ik ben getrouwd en we hebben 3 volwassen zonen. Ons
gezin is intussen uitgebreid met 3 schoondochters en 3 kleinkinderen. U kunt mij
regelmatig tegenkomen in de polder, want ik geniet er enorm van om te wandelen
en te fietsen door de mooie Alblasserwaard.
Werkdrukverlichting/staking 12 september
Op 12 sept. wordt er in het onderwijs, in onze regio, weer gestaakt. Net als alle
andere keren doen we niet mee met de staking. De kinderen krijgen deze dag
gewoon les. ’s Middags is ons jaarlijkse teamuitje, deze keer gaan we o.a. het
gesprek aan met de politiek op het binnenhof. Daar zullen we zeker ons zegje doen.
De afgelopen tijd is er vanuit de overheid extra geld gekomen om de werkdruk van
leraren te verlichten. Ook hier op school merken we de toenemende druk van
administratie, steeds meer lessen die verplicht op school gegeven moeten worden,
passend onderwijs enz. Het geld is in overleg met het team ingezet. Na de
zomervakantie hebben we 3 dagen een onderwijsassistent op school. Zij helpt bij de
begeleiding van leerlingen. Ook zijn de leerkrachten 1x in de 6 weken een middag
vrij van de klas om alle administratie bij te werken. Daarnaast hebben we een
administratief medewerker voor 3 uur in de week. We zijn ontzettend blij met dit
geld en de tijd die we hierdoor over houden om het onderwijs goed vorm te kunnen
geven.
Nieuwe toiletten
Wellicht heeft u het al gezien, er is in de
zomervakantie hard gewerkt in onze school! Het
resultaat mag er zijn, we hebben overal nieuwe,
mooie toiletten gekregen.

Pleinwacht/schooltijden
Aan het begin van het schooljaar nog even alles op een rijtje.
Vanaf 8.15 uur wordt er pleinwacht gelopen. Komt uw kind dus eerder naar school,
dan is er nog geen toezicht van de leerkrachten en zijn wij niet verantwoordelijk.
Soms is er al iets tussen 8.00 uur en 8.15 uur aan de hand en dat moet dan daarna
weer opgelost worden door de leerkrachten. Wilt u daarom uw kind niet voor deze
tijd naar school laten gaan. ’s Middags wordt er pleinwacht gelopen vanaf 12.50 uur.
Wilt u rond deze tijd dan ook uw kind pas naar school brengen/laten gaan. Het is
tussen de middag erg lastig voor de overblijfmoeders om de kinderen van de
overblijf in de gaten te houden als er al veel andere kinderen op het plein lopen. We
rekenen op uw medewerking. Mochten er toch steeds weer veel kinderen op het
plein zijn voor de pleinwacht aanwezig is, dan zijn wij genoodzaakt de hekken op slot
te laten tot de pleinwacht er is.
Iedere ochtend gaat de schoolbel om 8.25 uur. De kinderen komen dan naar binnen
zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen. Bij groep 1 en 2 gaat de deur om
8.20 uur open. U bent dan van harte welkom om uw kind binnen te brengen en even
in de klas te kijken. Om 8.30 uur beginnen ook hier de lessen.
Psalm/zending
Iedere maandagochtend overhoren we in de groepen 3 t/m 8 de psalm. We oefenen
de psalm iedere dag in de klas, oefent u thuis ook eens? Het psalmrooster staat op

de website. Ook halen we iedere maandagochtend zendingsgeld op voor de IZB en
het adoptiekind van Woord en Daad.
Fruit
Wilt u er weer aan denken om uw kind(eren) elke
dinsdag en donderdag fruit mee te geven.
Gebedsgroep
Iedere donderdag komt de gebedsgroep, onder het
genot van een kopje koffie, bij elkaar. Wilt u ook
meebidden voor de school neem dan contact op
met Esther van Muijlwijk, Lindenlaan 26.
Jaaropening
Maandag 17 september hopen we weer onze jaarlijkse jaaropening in de kerk te
houden. Het thema is dit jaar: De goede herder. Alle klassen zullen een bijdrage
leveren en ook dominee van Weelden zal spreken deze avond. Alle ouders zijn van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De avond zal beginnen om 19.00 uur. We
vragen de kinderen eerst naar hun eigen klas te komen. De klassen zijn open vanaf
18.45 uur. De ouders kunnen gelijk naar de kerk gaan. We hopen op een mooi en
goed samenzijn!
Studiedag team
Dinsdag 18 september staat een studiedag voor het team gepland. De kinderen
hebben ’s ochtends gewoon school en ’s middags zijn ze vrij. In de ochtend zijn alle
leerkrachten op school en de duo-leerkrachten van 1 klas geven beiden een gedeelte
van de ochtend les. Door middel van een kijkwijzer kunnen we van elkaar leren en
elkaar positieve feedback geven. ’s Middags gaan we ons als team verder verdiepen
in de volgende onderwerpen: eigenaarschap bij leerlingen bevorderen en hoe met
leerlingen lesdoelen opstellen en evalueren.
Schoolfotograaf
Woensdag 19 september hoopt de schoolfotograaf weer bij ons op school te komen.
Dit jaar worden alleen groepsfoto’s gemaakt.
Privacy
In verband met de nieuwe wet gegevensbescherming hebben we u vorig jaar
gevraagd om toestemming voor het publiceren van foto’s, video’s enz. We hebben
nog niet van iedereen toestemming gekregen. Deze week heeft uw kind, als u het
nog niet heeft ingevuld, de brief weer meegekregen. Ook de nieuwe leerlingen
ontvangen deze brief met de vraag of u het zo snel mogelijk in wilt vullen en weer in
wilt leveren op school. Als u het formulier niet inlevert zetten we de toestemming op
nee. Heeft u vorig jaar toestemming gegeven en wilt u de toestemming ongedaan
maken, dan kunt u mailen naar directie@cbs-oud-alblas.nl.
Schoolbrengdag
Op donderdag 20 september doet onze school mee aan de SCHOOL op SEEF
Schoolbrengdag. Alle ouders en leerlingen worden opgeroepen om lopend of op de
fiets naar school te komen. Als alle ouders en leerlingen hier gehoor aan geven
betekent dat niet alleen een rustigere en veiligere schoolomgeving, maar het is ook
goed voor het milieu. Bewegen is bovendien goed voor de gezondheid van onze
leerlingen en ouders, het activeert de hersenen en geeft een geluksgevoel.
Daarnaast doen leerlingen de noodzakelijke ervaring op in het verkeer.

In de klassen zal op deze dag ook aandacht besteed worden aan verkeersveiligheid,
milieu en gezondheid. De Schoolbrengdag wordt georganiseerd door SCHOOL op
SEEF en de gemeente Molenwaard.
Schoolregels/kwink
In alle groepen zal de komende weken
extra aandacht worden besteed aan de
groepssfeer. We zullen hier met elkaar
over praten, samen regels opstellen,
sociale vaardigheidslessen geven uit de
methode Kwink, spellen spelen waarbij
samenwerken centraal staat, enz…
Ook de schoolregels zullen we weer extra
onder de aandacht brengen.
Als bijlage treft u de nieuwe ouderbrief
en de koelkastposter aan van Kwink.
Leuk om door middel van deze poster
met uw kind in gesprek te gaan.
Na iedere vakantie moet een groep weer
opnieuw gevormd worden, ook al zitten de leerlingen vaak al jaren bij elkaar in de
klas. Door te investeren in een positieve groepssfeer willen we voorkomen dat
kinderen buiten de groep vallen of gepest worden. Mocht een kind zich toch gepest
voelen dan is het belangrijk dat ze dat tegen de leerkracht of onze pestcoördinator,
juf v/d Berg, zeggen. Juf van den Berg zal in de anti-pestweek (17 t/m 21 sept.)
weer een rondje doen langs alle klassen om dit ook tegen de kinderen te vertellen.
Start dammen
Op dinsdag 2 oktober start het dammen voor groep 5/6 en 7/8.
Molenwaard actief
Ook dit schooljaar is Molenwaard Actief weer betrokken bij onze school. Tijdens de
gymlessen is er ondersteuning van een sportconsulent. Verder zijn er na schooltijd
weer diverse workshops en activiteiten. De eerste activiteiten zijn: zeskamp op het
schoolplein en een workshop fotografie. In de bijlage ziet u verder info op de flyer
van Molenwaard actief.
Nieuws van de overblijf
Kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gebruik maken van de
TSO (overblijf) op school. Hiervoor moeten de leerlingen wel aangemeld worden. Dit
kan bij Wilma Bokhout en Jacqueline Kanters. Ook het afmelden of het ziekmelden
graag doorgeven. Dit kan op onderstaande telefoonnummers:
Wilma: 0184-692423 of appen naar 06-47157663 (alle dagen behalve vrijdag)
Jacqueline: 0184-691029 of appen naar 06-13479307 (alle dagen)
Het actuele tarief voor het overblijven is voor een strippenkaart van 10 keer
overblijven €17,50. Voor de kinderen zonder strippenkaart geldt een tarief van €2,00
per keer.
Rapido typen
We gaan in september, bij voldoende deelname, weer met een cursus
computertypen van start, die bestemd is voor de kinderen vanaf groep 6. De lessen

worden gegeven op de CBS Groen van Prinsterer op maandag van 15.15 tot 16.45
uur. In totaal 10 keer 1 ½ uur om de week inclusief examen en diploma uitreiking.
De kosten bedragen voor deze cursus € 200,-. Dit is inclusief diploma garantie. De
cursus kan uiteraard ook in termijnen worden betaald.
Als u zich voor deze cursus en aanvullende informatie wilt aanmelden, kunt u naar
www.rapidotypen.nl gaan. Onder contact kunt u bij het inschrijfformulier alle
gegevens invullen.
Mocht u zich al opgegeven hebben dan hoeft dat niet nog een keer.
Verlof juf van Hemert
Vanaf 22 okt. gaat juf van Hemert met zwangerschapsverlof. Het verlof loopt
ongeveer tot de voorjaarsvakantie. Tegen die tijd zullen we u daarover weer
informeren. We zijn blij dat juf Roodnat de directietaken van haar overneemt. Op
maandag, dinsdagmiddag en woensdag staat ze gewoon voor groep 1/2. De
dinsdagmiddag en donderdag is dan voor directietaken.
Voor groep 4 is er ook vervanging gevonden. Op woensdag en vrijdag staat juf ’t
Hoen, tijdens het zwangerschapsverlof, voor de groep. Het is fijn om in deze tijd van
schaarste vervangers te hebben, dat is in deze tijd niet vanzelfsprekend.
Herfstvakantie
De herfstvakantie is van 22 t/m 26 oktober.
Nieuws uit groep 0/1
Hallo allemaal,
De zomervakantie zit er weer op! Wij zijn intussen al een week naar school geweest.
Sommige kinderen waren er voor de zomervakantie al, maar er zijn ook veel
kinderen voor het eerst naar school geweest. Dat was best spannend en ook even
wennen. De eerste dagen zijn gelukkig erg gezellig
geweest. We hebben vooral kennis gemaakt en fijn
samen gespeeld. Vanaf week 2
maken wij een start met het
thema; ‘Dit ben ik’. We gaan
leren hoe we er uit zien en dat
we allemaal verschillend zijn.
Zo kunnen we onszelf en
elkaar beter leren kennen en
gaan we samen heel veel
leren. We hebben er veel zin
in!
Hartelijke groetjes,
Alle kinderen uit groep 0/1, juf Mans en juf ’t Hoen
--------------------------------------------------------------------Voor alle data geldt D.V. (Zo de Heere wil en wij leven zullen)

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

