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Voorwoord
De Sint en zijn Pieten zijn weer vertrokken en de voorbereidingen voor het
Kerstfeest op school zijn in volle gang. Als je door de gangen loopt hoor je uit de
klassen al de mooie kerstliederen klinken! Kerstfeest, het Christusfeest. Hoe snel
vergeten we dat niet door de overweldigende aandacht voor eten, versieringen en
cadeaus? Natuurlijk mogen we het gezellig maken, maar hebben we nog wel tijd
over om over de ware betekenis van Kerst na te denken? Jezus kwam vanuit de
hemel naar deze donkere wereld om vrede te brengen. Een toekomst met Jezus is
mooier dan het rijkst versierde huis, waardevoller dan het lekkerste eten. Een
toekomst met Jezus geeft ons echte vrede voor nu en voor eeuwig!
Aan het einde van het kalenderjaar blikken we altijd terug, ook al zijn we nog niet op
de helft van het schooljaar. Wat heeft het jaar ons gebracht? Wat hebben we mogen
leren? Waar zijn we verdrietig om geweest en wat maakte ons aan het lachen? De
herinneringen en ervaringen van 2018 voegen we als bouwstenen toe aan ons leven.
Gelukkig mogen we weten dat de Heere altijd voor ons zorgt, ook als we het nieuwe
jaar ingaan. Dan loopt het leven niet altijd op rolletjes, er kunnen verdrietige en
moeilijke dingen op ons pad komen. Maar één ding staat vast en geeft ons moed en
kracht: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.”
(Mattheüs 28:20)
Wij wensen u allen fijne
kerstdagen en een goed en
gezegend 2018!

Welkom/geboorte
De familie Roggeveen is verblijd met de geboorte van een zoon en broertje. De
kleine jongen, Eduard, is het broertje van Boudewijn en Esmeralde. We wensen het
gezin van harte Gods zegen toe bij de opvoeding!
Bij juf van Hemert en haar gezin is op zondag 2 december
een dochter geboren: Lynn Ambert van Hemert. Tess
heeft een klein zusje gekregen. Alles gaat goed met de juf
en de kleine Lynn en daarvoor zijn we heel dankbaar!
Nieuwe kleuterklas
Na de kerstvakantie starten we met een derde
kleutergroep. Er stromen veel kleuters in. We streven
naar kleine groepen voor onze jongste kleuters, zodat
we ze voldoende aandacht en veiligheid kunnen
bieden. De juf voor deze groep wordt juffrouw de Ruit, die
nu bij ons onderwijsassistente is. Ze is ook gediplomeerd
leerkracht en heeft veel zin om weer voor de klas te
staan. Op vrijdag zal juffrouw t'Hoen voor de groep staan
en dat is een vertrouwd gezicht voor de kinderen en ouders. Het lokaal wordt de
huidige plusgroep (net als vorig jaar!) De ouders van de kinderen die in deze klas
komen zijn hierover al geïnformeerd.
Wisselingen personen
Doordat juffrouw de Ruit per 1 januari 2019 de nieuwe kleutergroep gaat starten, zal
zij haar taken als onderwijsassistente neerleggen. We hebben hier inmiddels een
vervanger voor gevonden in de persoon van juffrouw (Margré) Houweling. Een
bekend persoon binnen de school en het dorp, maar toch zal ze zich nog even kort
voorstellen:
Ik ben Margré Houweling en per 1 januari 2019 kom ik werken op de ‘Groen van
Prinstererschool’ als onderwijsassistent. In de maand december loop ik mee met
juffrouw de Ruit. In januari begint mijn opleiding onderwijsassistent in Rotterdam.
Voor velen ben ik geen onbekende meer, maar zal mezelf even in het kort
voorstellen. Samen met mijn man en 4 kinderen woon ik in Oud-Alblas. Twee van
onze kinderen zitten op het middelbaar onderwijs, de 2 jongste zitten nog op ‘de
Groen van Prinstererschool’. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om creatief bezig te
zijn o.a. kleding naaien, koken, bakken, bloemschikken. Ik heb ontzettend veel zin in
deze nieuwe uitdaging!
Juffrouw ’t Hoen gaat op vrijdag werken in de nieuwe kleutergroep en kan daarom
die dag niet meer werken in groep 4. Juffrouw van Dongen komt een extra dag
werken en zal dus ook op vrijdag voor groep 4 staan.
10-minuten avonden
Dinsdag 27 november en woensdag 28 november zijn de 10-minuten avonden
geweest. We kijken terug op fijne en opbouwende gesprekken. U blijft natuurlijk
steeds van harte welkom om in contact te komen met ons. Bellen of mailen is
mogelijk en mocht u de leerkrachten echt even willen spreken, dan graag na 15.00
uur in de klas.
Een tas voor een andere klas
Onze school ondersteunt de Family in Christ Mission in Zambia. Wij kregen van hen
het volgende verzoek:

Begin januari 2019 vertrekt er een zeecontainer met spullen naar Zambia. Deze
container is nu gedeeltelijk geladen, maar er kan nog veel meer bij! Vanuit de
missiepost in Zambia is de vraag voor (school)tassen bij ons terecht gekomen. Wij
hebben hiervoor de actie ‘Een tas voor een andere klas’ opgezet. De meeste
kinderen hebben wel een tas die inmiddels in de kast beland is en niet meer gebruikt
wordt. Dat is zonde! Andere kinderen kunnen daar weer blij mee gemaakt worden.
Concreet houdt de actie het volgende in:
In de school staat een plastic rolcontainer, waarin de kinderen een tas die ze niet
meer gebruiken kunnen doneren. In de tas kunnen de kinderen eventueel een
tekening of een kaartje met een boodschap in het Engels achterlaten (dat is niet
verplicht, maar wel erg leuk voor de ontvanger). In april 2019 zullen de tassen
worden uitgedeeld aan de schoolkinderen bij de Missiepost.
Wij willen als school graag meedoen met deze actie. De rolcontainer staat inmiddels
in de hal van de school. Wij hopen veel tassen in te zamelen voor de schoolkinderen
in Zambia! Bedankt alvast!
Molenwaard Actief
Japie’s MuziekMobiel
'Ga je mee op wereldreis?’
Houd je van muziek? En ga je graag op stap? Dan is dit echt iets voor jou! Tijdens de
workshop krijgen we bezoek van een speciale gast. Zijn naam is Japie. Hij wil
ontzettend graag op wereldreis maar durft niet alleen. Ook weet hij nog niet welk
vervoersmiddel hij moet kiezen. Hulp gezocht! Wie wil er mee op wereldreis? Kom
dan kennismaken met Japie en help hem met
kiezen. Al zingend gaan we op stap. In de koffer
van Japie vinden we elke les weer iets nieuws uit
een ander land. Een muziekinstrument of en
bijzonder souvenir. Dat wordt een mooie reis! En
waar we uitkomen? Dat is nog een verrassing….
Wie: Groep 1 & 2
Waar: ‘Groen van Prinstererschool’
Wanneer: dinsdag 8 januari t/m dinsdag 29 januari van 15.15 uur -16.00 uur
Docent: Rianne Stouten
Opmerking: Schrijf je vast in want vol = vol!
Maximaal 15 deelnemers
Schoolregels/kwink
Na de kerstvakantie is de volgende
schoolregel aan de beurt:
Wees netjes en beleefd, zodat
je het goede voorbeeld geeft.
We geven hier in de klassen extra
aandacht aan. Als leerkracht en
ouder zijn we hierin ook een
voorbeeld voor de kinderen.
Ook de andere regels worden
steeds herhaald.

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 4

'Daar wordt aan de deur geklopt, hard
geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de
deur geklopt. Wie zou dat zijn?'
Dat was natuurlijk de sint, met zijn pieten.
Woensdagmorgen 5 december kwam hij op
bezoek in de klas. We mochten om de beurt
voorin bij de sint komen. Hij vertelde wat er

allemaal in zijn boek stond en het
ging over ons. Er stond geschreven
dat sommige kinderen heel goed
konden voetballen en anderen waren
juist heel goed in gym. De kinderen
moesten kunstjes doen in de klas en
de pieten deden ook mee. Een ander
groepje kinderen hield heel erg van
paarden en konden volgens
sinterklaas wel helpen met Amerigo verzorgen. Een paar kinderen waren goed in
rappen, een ander had zijn been gebroken en weer een ander was heel goed in
bakken. Zo had de sint voor ieder kind wat opgeschreven in zijn boek. Ook had hij
voor iedereen kruidnoten en een prachtig cadeau meegebracht! Als afsluiting hebben
we nog met de pieten gedanst en voor ze gezongen natuurlijk. Het was een gezellige
morgen met elkaar!
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