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Voorwoord
Voor u ligt de nieuwsbrief van februari. De voorjaarsvakantie is alweer in zicht.
Vorige week hebben de kinderen hun rapport meegekregen. Voorafgaand aan het
rapport zijn vaak weken waarin veel toetsen worden afgenomen.
Dit is belangrijk om een goede inschatting te kunnen maken van het niveau van de
kinderen en hier ons onderwijs op aan te passen.
Maar gaat het alleen om de toetsresultaten?
De Heere God heeft ons toegerust met unieke mogelijkheden. In de schepping is een
rijke diversiteit aan karakters, persoonlijkheden, talenten en bekwaamheden te zien.
Daarom weten we ook dat alleen CITO resultaten niet het meest belangrijkst zijn.
We hopen juist kinderen te helpen met het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen
gaven en talenten.

Welkom/geboorte
Op maandag 4 februari is Lukas Roobol 4 jaar geworden. Van harte welkom bij ons
op school, Lukas. Gezellig dat je nu elke dag bij ons in de klas bent.
Juf 't Hoen en juf van de Ruit.

School op Seef en labeluitreiking
Donderdag 14 en vrijdag 15 februari zijn er weer
verkeerslessen op het plein van School op Seef.
De klassen zijn op de volgende tijden aan de
beurt:
Donderdag 10.30 - 12.00 groep 1 en 2
Donderdag 13.00 - 15.00 groep 3 en 4
Vrijdag 10.30 - 12.00 groep 5 en 6
Vrijdag 13.00 - 15.00 groep 7 en 8
Wilt u de kinderen dan hun fiets laten
meenemen?
Er is deze donderdagochtend nog een klein feestje! We hebben als school namelijk
een nieuw verkeersveiligheidslabel behaald van School op Seef! Met het behalen van
dit label laten we zien dat wij het als school belangrijk vinden dat onze leerlingen
vaardig, verantwoordelijk en veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Vier jaar
geleden hebben wij het label voor het eerst behaald, dit jaar zijn we opnieuw
beoordeeld en voldoen we weer aan alle eisen. Hoera! Wethouder Johan Quik komt
het label op school uitreiken tijdens de verkeersles op het plein en heeft daarna voor
alle kinderen nog een klein cadeautje. Aan alle ouders die de afgelopen jaren
geholpen hebben met de lessen op het plein en in de wijk, hartelijk bedankt voor
jullie inzet!

Project
Vanaf de week van 18 maart gaan we in alle klassen van start
met een project.
Thema van dit project is ‘beroepen’.
Per groep zal er één beroep uitgelicht worden waar we in de
groepen mee aan de slag gaan.
Het resultaat mag u bewonderen op de kijkavond op D.V. 4
april.
Actie stroopwafels
Aankomende zomer hoop ik (Daan van Reeuwijk groep 8) samen met mijn gezin en
nog een aantal mensen op werkvakantie naar Oeganda te gaan. We gaan daar een
klaslokaal bouwen en sport en spelactiviteiten organiseren.
Om geld bij elkaar te krijgen voor deze reis, verkoop ik stroopwafels op de
projectavond , die D.V 4 april gehouden wordt.
1 pakje stroopwafels kost 2,50 en u kunt 3 pakjes voor 7 euro kopen.
Via onderstaande link kunt u meer informatie krijgen:
https://ikdoemee.lst.nl/2019-daan-for-a-better-world/
Groetjes van Daan

Afwezigheid Juf van den Berg
Juf van den Berg zal i.v.m. een kaakoperatie afwezig zijn van maandag 4 maart t/m
18 april.
Haar IB-taken zullen overgenomen worden door Hetty Noordergraaf:
h.noordegraaf@cbs-oud-alblas.nl. Ze zal op dinsdag aanwezig zijn op school.
De plusgroep zal overgenomen worden door juf Corine van Reeuwijk en de sovagesprekken zullen overgenomen worden door juf de Waal.
We hopen dat de juf na de meivakantie weer werkzaam zal zijn bij ons op school.
Juf van Hemert
Juf van Hemert zal vanaf 18 maart weer aanwezig zijn bij ons op school. Ze zal dan
op maandag, dinsdag en donderdag haar directietaken oppakken.
Maandag en woensdag zal ze voor groep 4 staan.
We wensen de juf weer veel werkplezier toe.
Nieuws van Rivas Zorggroep
Opvoedadvies
Voor vragen over opvoeding en ontwikkeling van uw kind
“Tja, ik roep graag jullie hulp in. Het zal wel zo'n basic ding zijn, maar ik kan er maar
niet mee omgaan…”
Zo nu en dan komt iedere ouder/opvoeder voor vragen te staan, want opvoeden is
lang niet altijd eenvoudig. De juiste ondersteuning, informatie of advies kan dan
helpen.
Heeft u vragen over het opvoeden of opgroeien van uw kind(eren) en zou u het fijn
vinden als iemand eens met u meedenkt, neem dan contact op met de
opvoedadviseur. Zij luistert naar uw verhaal en samen wordt een oplossing gezocht
die bij u past.
Meestal is één gesprek al voldoende, maar soms zijn een paar gesprekken nodig om
een antwoord te vinden op uw vragen.
Er zijn geen kosten aan verbonden en u kunt zonder verwijzing een afspraak maken,
passend bij uw voorkeur: een huisbezoek, een telefonisch consult of via email/whatsapp contact.
Indien nodig, kan de opvoedadviseur u ondersteunen bij het vinden van andere hulp.
Er wordt geen dossier opgemaakt.
Opvoedadvies is bedoeld voor alle ouders en verzorgers met vragen over opvoeden
en opgroeien van kinderen van 0 t/m 19 jaar.
Advies nodig? Bel of mail:
T| 06 83092672 E| n.de.vries@rivas.nl

Wonderlijk gemaakt
Na de voorjaarsvakantie starten we weer met de lessen ‘Wonderlijk gemaakt’.
Hieronder een overzicht wanneer welke lessen gegeven worden. Vorig jaar is er een
ouderbrochure met informatie over de lessen uitgedeeld. De kinderen die dit jaar
nieuw op school gekomen zijn, zullen nog een brochure meekrijgen. Op de website
https://www.wonderlijkgemaakt.nl/basisonderwijs kunt u ook nog meer lezen over
de methode.
Groep 1 t/m 6:
 les 1: week van 11-15 maart
 les 2: week van 25-29 maart
 les 3: week van 8-12 april
Groep 7 en 8:
 les 1: week
 les 2: week
 les 3: week
 les 4: week
 les 5: week
 les 6: week
 les 7: week

van
van
van
van
van
van
van

11-15 maart
25-29 maart
8-12 april
13-17 mei
20 mei-27 mei
17-21 juni
1-5 juli

Agenda
Dinsdag 19 feb.
Woensdag 20 feb.
Vrijdag 22 februari 12.00 uur
Woensdag 13 maart
Donderdag 14 maart
Maandag 18 maart
Donderdag 4 april

10 min avond
10 min avond
start voorjaarsvakantie
Biddag
Studiemiddag team.
Leerlingen zijn ’s middags vrij!
Start project
Kijkavond project.

Nieuws uit groep 6!
Bij ons in groep 6 zijn we weer begonnen met
de spreekbeurten. Het is leuk om nieuwe
dingen te leren en te vertellen aan
klasgenoten, maar natuurlijk ook een beetje
spannend. We zijn heel spectaculair van start
gegaan met een spreekbeurt over gips. We
leerden over soorten gips, röntgenfoto’s en
botbreuken. Erg leerzaam dus! En… het was
zelfs een beetje gevaarlijk. Waar aan het begin
van de spreekbeurt iedereen nog netjes zat te
luisteren, was bijna de hele klas aan het eind
van de middag in het gips beland! We
moesten ‘helaas’ een paar lessen overslaan,
omdat de kinderen niet meer zo goed konden
schrijven ;-). We zijn benieuwd wat we nog
meer allemaal zullen leren. We gaan in ieder
geval meer horen over de Olympische Spelen,
dyslexie, Napoleon, korfbal, dolfijnen,
verpleegsters, drinkwater, de Koninklijke
Marine, Melkveebedrijf Eijkelenboom,
Codarts, Korevaar, dansen, de witte Bengaalse
tijger, illusies, de haai en Schiphol! We zijn
benieuwd. Alvast heel veel succes, jongens en
meisjes!
Hartelijke groeten uit groep 6.

--------------------------------------------------------------------Voor alle data geldt D.V. (Zo de Heere wil en wij leven zullen)

Hartelijke groet, Team Groen van Prinstererschool

