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Voorwoord
Als je terugkijkt is er altijd genoeg om dankbaar voor te zijn, ook bij ons op school.
De afgelopen periode mochten we in de klas met de kinderen aandacht besteden aan
dankdag met als thema “Alles geef ik U”.
Als je met de kinderen in gesprek bent, blijkt dat er zo heel veel dingen
vanzelfsprekend zijn. Een huis om in te wonen, elke dag te eten krijgen, naar een
christelijke school gaan, in vrijheid leven enz. Het is goed om hier weer bij stil te
staan. Zo vanzelfsprekend is dit alles niet voor iedereen. We mogen blij zijn met
alles wat we iedere dag uit Gods hand mogen ontvangen. Laten we God iedere dag
danken en vragen om Zijn hulp en leiding in ons leven!
Welkom/geboorte
In groep 0/1 zijn er twee nieuwe kinderen bij gekomen. Sem en Nadine, van harte
welkom bij ons op school. We hopen dat jullie het al heel goed naar je zin hebben en
we wensen jullie de komende tijd veel plezier op school.
Schoolplein
De overblijf is blij met het feit dat er minder kinderen op het plein zijn. Ze kunnen nu
makkelijker overzicht houden tussen 12.30 en 12.50 uur. Fijn dat we op deze manier
de hekken tussen de middag open kunnen houden……
Zendingsgeld
De afgelopen periode hebben we met de zending
253,13 euro opgehaald. We hebben het bedrag
overgemaakt naar de IZB. Het geld wordt op allerlei
manieren gebruikt voor de voortgang van het
evangelie. Hartelijk dank voor uw gaven!
Oliebollenactie
We kregen bericht dat de opbrengst van de oliebollenactie van de kerk dit jaar voor
ons bestemd is. Het is een bedrag van ongeveer € 1000,-. Wij zijn hier heel blij mee
en willen het gaan gebruiken voor nieuwe boeken in de klassenbibliotheken. Zo
hebben alle kinderen er plezier van. Namens het team en de kinderen heel hartelijk
dank!!
Privacywetgeving.
Er is een privacy verklaring en reglement opgesteld voor onze school.
Na instemming door de MR komt dit op de website van school te staan.
Contact tussen leerkrachten en ouders zal via mail of telefoon gaan, maar niet via
WhatsApp. Deze omgeving is niet beschermd genoeg. U bent natuurlijk ook altijd
welkom om leerkrachten op school te spreken.

Nieuws vanuit de MR
Inmiddels zijn we alweer een keer samengekomen als medezeggenschapsraad (MR).
Voor u is het misschien onduidelijk wat de rol van de MR inhoudt en daarom dit
stukje. De Groen van Prinstererschool heeft een actieve medezeggenschapsraad die
proactief meedenkt, adviseert en bij sommige voorstellen ook
instemmingsbevoegdheid heeft. Wij vergaderen ongeveer vijf keer per schooljaar en
bestaan uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. U als ouder kunt indirect
via de MR meepraten en meedenken over de gang van zaken op school. De MR
vertegenwoordigt namelijk alle ouders die kinderen hebben op onze school. Om dit
werk te kunnen doen, heeft de MR informatie, op- of aanmerkingen nodig van uw
kant. U kunt ons natuurlijk aanschieten maar u mag ook mailen. Onze emailadressen
vindt u op de website.
Hartelijke groet,
Johan Bals, Trudie de Kloe, Johan Tuijtel, Annechien van Vuuren, Gijs Boer, Marjon
van Dongen, Linda Stuij en Babette Verdoren
Scholenmarkt/VO
Een herinnering voor de Molenwaardse Scholenmarkt op 12 november in de Spil in
Bleskensgraaf. De markt is van 18.30 uur tot 21.30 uur. Alle ouders en leerlingen
van groep 7 & 8 zijn van harte welkom!
Open lesmorgen
Woensdag 14 november staan de klassen weer open voor u als ouder. Er hebben
zich weer heel veel ouders opgegeven! We hopen op een fijne en goede ochtend.
10 minuten avonden
Dinsdag 27 november en woensdag 28 november zijn de 10 minuten avonden. U
krijgt hierover nog een brief.
Molenwaard Actief
Leren basketballen of meedoen aan de workshop Japie’s
MuziekMobiel?! Kijk voor meer informatie over deze
activiteiten in de nieuwsbrief van Molenwaard Actief. Deze
is als bijlage bij de nieuwsbrief toegevoegd!
Schoolregels/kwink
Deze maand is de volgende
schoolregel aan de beurt: Gebeurt
er iets wat jij vervelend vindt,
zeg dan “Stop, hou op!”.
De komende tijd besteden we hier
in de klas goed aandacht aan en
ook in onze sociale
vaardigheidsmethode Kwink wordt
hier de komende periode aandacht
aan gegeven. Als bijlage aan deze
nieuwsbrief is de nieuwe ouderbrief
van Kwink toegevoegd.

Sinterklaas
Op woensdag 5 december hopen we op school Sinterklaas te vieren. De Sint komt
langs voor groep 1 t/m 4. Groep 5 t/m 8 zal na de pauze het Sinterklaasfeest vieren
met surprises.
Studiedag team
Op woensdag 12 december hebben we als team een studiedag. De kinderen zijn
deze dag vrij. De ochtend staat in het teken van ICT. We gaan als school over van
het werken via de server naar het werken in de cloud. Daarnaast krijgen we nog wat
‘les’ in de functionaliteiten van de programma’s die we gebruiken. ’s Middags gaan
we weer verder met de cursus van Sonja de Lange, over het eigenaarschap van
leerlingen bij het lezen.
Kerstviering
Op donderdagavond 20 december vieren we in de klassen het kerstfeest. Aansluitend
is er weer zingen op het plein voor alle ouders, kinderen en andere belangstellenden.
U krijgt van ons nog een uitnodiging. De groepen 1 en 2 zijn donderdagmiddag 20
december vrij, zodat ze ’s avonds genoeg energie hebben voor het kerstfeest!
Kerstvakantie
De kinderen krijgen vrijdag 21 december om 12.00 uur vakantie. De
vakantie is t/m 4 januari. De kinderen worden op maandag 7 januari
2019 weer op school verwacht.
Nieuws uit groep 3
De klas waar Pluk op dit moment z’n torenkamertje heeft
gebouwd en meneer Pen z’n boekwinkel heeft staan. We lezen
al een paar weken uit het boek van Pluk dus vandaar al deze
Pluk-activiteiten. Ondertussen hebben we de afgelopen weken
al veel boeken gelezen op school en thuis. We vinden het fijn
dat we samen al meer dan 100 boekjes hebben gelezen thuis
en ons nieuwe doel is dat we
er 200 hebben gelezen tot
de kerstvakantie. Als we dit
halen… dan verdienen we
een verrassing! Voor het
Pluk-thema stond de ‘B’ van Bakker centraal. We
hadden een echte bakkerswinkel in de klas
waarin volop kruidnoten zijn gebakken… (en
geproefd) …mmm wat rook dat lekker. Op dit
moment is stage-meester Dekker bij ons in de
klas. Hij zal 2 weken bij ons blijven. We hebben het fijn met elkaar en hij heeft ons
tijdens de biologie-les al heel wat interessante beestjes laten zien… onder het
vergrootglas. Dan tot slot nog een paar weetjes:
* iedere dag leren we een ‘weetje’ van de scheurkalender
* we kunnen al tellen met sprongen van 2 t/m 20
* we kennen al 18 letters
* veel woorden lezen we al vloeiend
* af en toe joggen we zelfs in de klas..
Kortom: we leren veel en we hebben het gezellig!
--------------------------------------------------------------------Voor alle data geldt D.V. (Zo de Heere wil en wij leven zullen)
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