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Voorwoord
We zitten alweer een aantal weken op school en we hopen dat alle kinderen weer
helemaal gewend zijn in hun nieuwe klas en bij de nieuwe juf of meester. We kijken
terug op een mooie jaaropening in de kerk. We zijn blij dat er zoveel kinderen en
ouders bij waren! We hebben prachtige liederen gezongen en geluisterd naar het
verhaal van de Goede Herder.
Inmiddels heeft de herfst zijn intrede
gedaan. De zomerkleuren verdwijnen
langzaam en maken plaats voor
prachtige herfstkleuren. De dagen
worden weer korter en de zomerjassen
worden ingewisseld voor de winterjassen.
Voor de één een fijne tijd, terwijl de
ander er misschien wel een beetje
tegenop ziet. Ook in ons persoonlijk
leven kan het herfstachtig zijn, het kan
soms flink stormen. Laten we onze
toevlucht dan maar zoeken bij de Heere
God. De afgelopen weken heb ik al
meerdere keren een regenboog aan de lucht zien staan. Ik moet dan altijd denken
aan het mooie lied van Sela:
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Welkom/geboorte
Een welkom aan Tess van Hemert. Vanaf 8 oktober zit jij in groep 0/1. Voor jou is
deze school natuurlijk niet onbekend. We hopen dat je met veel plezier naar school
zult gaan!

Bij de familie Lagendijk is op 17 september een broertje geboren. Hij heeft de mooie
naam Ryan gekregen. Van harte gefeliciteerd met jullie zoon en broertje! Jullie
geven aan trots, blij en dankbaar te zijn en daar is alle reden toe!
We lezen een mooie tekst op het kaartje:
Door God aan ons gegeven
Uit Zijn hand vandaan
In Zijn hand geschreven
Staat jouw nieuwe naam
We wensen jullie als gezin van harte Gods zegen toe!
Collecte jaaropening
De collecte voor Woord en Daad heeft 201 euro opgeleverd. Hartelijk bedankt
hiervoor!
Terugblik studiedag team
Dinsdag 18 september hadden wij als team een studiedag. In de ochtend hebben we
bij elkaar in de klas gekeken. Verrassend wat je dan van elkaar kunt leren! Door te
zien hoe de ander het doet kun je ook nog meer op één lijn komen qua organisatie
en lesgeven.
’s Middags hebben we, onder leiding van Sonja de Lange, samen met het team van
de school uit Ottoland nagedacht over eigenaarschap van leerlingen bevorderen bij
het lezen. We hebben praktische handvatten gekregen hoe we dit vorm kunnen
geven. Als kinderen het leren zien als een proces waar ze zelf ook (voor een groot
gedeelte) verantwoordelijk voor zijn, dan zullen ze hier ook actiever in worden. In de
aankomende periode zullen we hier verder mee aan de slag gaan. Donderdag 18
oktober komt Sonja de Lange de leerkrachten begeleiden in de klas. Hoe kunnen we
eigenaarschap praktisch handen en voeten geven.
Schoolfotograaf
Woensdag 19 september is de schoolfotograaf geweest. Denkt u eraan om het geld
in te leveren als u de foto wilt houden? Zo niet, dan willen we graag de foto weer
terug!
Gym kleuters
Na de herfstvakantie gaan de kleuters elke woensdagochtend gymmen. Willen de
ouders zorgen voor gymkleren? (een broek, een shirt en schoenen!) De gymkleren
kunnen bij de juf worden ingeleverd en blijven het hele jaar op school. Wilt u er ook
rekening mee houden dat uw kind zoveel mogelijk zichzelf aan- en uit moet kleden.
Gemakkelijke kleding op deze ochtend is fijn.
Kinderboekenweek
In oktober is het weer de Christelijke Kinderboekenmaand met als thema: ‘Door dik
en dun!’ Het gaat over vriendschap. Als je iemand door dik en dun steunt, help je
hem of haar in goede en in slechte tijden. Een goede vriendschap is goud waard.

Op vrijdag 12 oktober zal poppenspeler Matthijs Vlaardingerbroek een voorstelling
over dit thema spelen voor alle groepen. Van 9.00-10.00 uur is de bovenbouw aan
de beurt en van 10.30-11.30 uur de onderbouw.
School op seef
Donderdag 11 en vrijdag 12 oktober hebben we weer de pleinlessen van school op
seef. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen een fiets bij zich hebben. Hieronder ziet u
welke groep wanneer aan de beurt is.
Donderdag
10.40 uur 11.20 uur 13.10 uur 14.05 uur -

11 oktober
11.15 uur: groep
11.55 uur: groep
14.00 uur: groep
14.55 uur: groep

Vrijdag 12 oktober
10.40 uur - 11.15 uur:
11.20 uur - 11.55 uur:
13.10 uur - 14.00 uur:
14.05 uur - 14.55 uur:

groep
groep
groep
groep

1
2
3
4
5
6
7
8

Groep 4
Juf van Hemert gaat vanaf de herfstvakantie met zwangerschapsverlof en daarom
gaat juf ’t Hoen op woensdag en vrijdag werken in groep 4. Juf Roodnat neemt de
andere taken van juf van Hemert over.
Dankdag
Op woensdag 7 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Het thema is dit
jaar ‘Alles geef ik U!’. Het centrale Bijbelgedeelte is Markus 12:38-44. Dit gedeelte
gaat over de gift van de weduwe. Ze geeft haar hele levensonderhoud weg. Jezus
leert ons hiermee iets over dankbaarheid en vertrouwen.
Scholenmarkt/VO
Op maandag 12 november zal voor het tweede jaar de Molenwaardse Scholenmarkt
worden gehouden in de Spil in Bleskensgraaf. De markt is van 18.30 uur tot 21.30
uur. Alle ouders & leerlingen van groep 7 & 8 zijn van harte welkom op deze
Scholenmarkt. U krijgt nog een uitnodiging. Er hebben zich al meer dan 20 VOscholen uit de hele regio aangemeld. Ouders en leerlingen kunnen zich dus deze
avond breed oriënteren op het voortgezet onderwijs.
Open lesmorgen
Woensdag 14 november staan de klassen weer open voor u als ouder. U mag dan 30
minuten binnen kijken in de klas van uw kind. U ontvangt hierover nog een brief
waarbij u zich op kunt geven.
10 minuten avonden
Dinsdag 27 november en woensdag 28 november zijn de 10 minuten avonden. De
kinderen hebben nog geen rapport ontvangen, dat volgt pas in februari. Op deze 10
minuten avonden willen we met u in gesprek gaan over de sociale vaardigheden en
de methodetoetsen die inmiddels afgenomen zijn. Hoe kunnen we als school en
ouders samen met elkaar het onderwijs aan uw kind goed vormgeven.

Molenwaard Actief
Inmiddels is de workshop fotografie gestart.
Er doen 6 leerlingen mee. Onder begeleiding van Wim Deelen en Piet Damsteeg
leren de kinderen van alles over cameratechnieken, compositieleer en hoe je een
verhaal kunt vertellen met je foto.
Schoolregels/kwink
De afgelopen 6 weken hebben we veel
aandacht gegeven aan de groepssfeer.
Deze maand is de volgende schoolregel
aan de beurt: Wij helpen elkaar en zorgen
voor elkaar. De komende tijd besteden we
hier in de klas extra aandacht aan.
Website van de groep
Met enige regelmaat schrijft de
groepsleerkracht een stukje op de website
van de school. Hierop staat ook het
huiswerk en/of andere handige info.
www.cbs-oud-alblas.nl
Herfstvakantie
De herfstvakantie is van 22 t/m 26 oktober.
Nieuws uit groep 1/2
Allereerst een bedankje aan de ouders die ons 4 oktober hebben
gereden naar de kinderboerderij!
Verder hebben we hard gewerkt rondom het thema’ kleur’. De twee
weken voor de herfstvakantie gaan we werken rondom het boek
‘Voor mijn allerbeste vriend’. Het thema is: door dik en dun. Het is
een actieprentenboek. Het verhaal speelt zich af in het bos, in de
herfst. Het thema ‘vrienden maken’ wordt behandeld. We doen
allerlei taalspelletjes, werkjes, liedjes en er worden bij dit
thema passende Bijbelverhalen aangereikt zoals de 4 vrienden die
de verlamde man bij de Heere Jezus
brengen. We gaan het lied leren van Elly
en Rikkert dat heet: ‘He, wil jij mijn
vriendje zijn?’
Alvast een fijne herfstvakantie,
Juf Roodnat en juf Bruinsma
--------------------------------------------------------------------Voor alle data geldt D.V. (Zo de Heere wil en wij leven zullen)

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

