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Voorwoord
Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019. De zomer heeft
weer zijn intrede gedaan en de afronding van het jaar komt in zicht.
We willen u daarom alvast een goede zomervakantie toewensen. Deze week las ik
een mooie quote in een tijdschrift die ik u graag mee wil geven:
‘Praat veel met je kinderen over God, maar praat meer met God over je kinderen’.
Alle goeds toegewenst!0
Welkom/lief en leed
Bij de familie de Jongh is er op 29 mei een broertje geboren, Nathan. Jullie zijn
verwonderd en dankbaar voor dit mooie geschenk uit Gods hand. Van harte
gefeliciteerd en heel veel geluk gewenst.
In groep 0/1 zijn er weer enkele nieuwe kinderen bijgekomen. Emmalie, Anna en
Femke veel plezier bij ons op school!
Juf Verdoren gaat scheiden van haar man. We vinden dit heel verdrietig voor haar en
leven met haar mee. Vanaf volgend schooljaar gebruikt zij weer haar meisjesnaam,
juf de Koning.
Formatie nieuwe schooljaar
Na een weloverwogen traject zijn we blij dat we de formatie voor het nieuwe
schooljaar weer rond hebben en met u kunnen delen. In onderstaand overzicht ziet u
welke leerkrachten er in schooljaar 2019-2020 voor de klas staan.
De ouders van de groepen 1 en 2 krijgen nog een mail waarin staat bij welke juf hun
zoon/dochter volgend schooljaar komt. In verband met de nieuwe privacywet mogen
we geen namenlijsten meer doorgeven aan de ouders.
Bij groep 3 staan er twee namen bij de vrijdag. De ene week is juf Stuij aanwezig en
de week erna juf van den Berg. Zo wisselen ze elkaar steeds af.

groep 1/2a
groep 1/2b

groep 3

maandag
Juf van de
Ruit
Juf Roodnat

Juf van den
Berg

dinsdag
Juf van de
Ruit
Juf Roodnat
(ochtend)
Juf
Bruinsma
(middag)
Juf van den
Berg

woensdag
Juf ‘t Hoen

donderdag
Juf ‘t Hoen

vrijdag
Juf ‘t Hoen

Juf Roodnat

Juf
Bruinsma

Juf
Bruinsma

Juf Stuij

Juf Stuij

Juf van den
Berg / Juf
Stuij

groep 4
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8

Juf van
Dongen
Juf
Alderliesten
Juf van As
Meester
Boer
Meester
Gouman

Juf van
Dongen
Juf de
Koning
Juf van As
Meester
Boer
Meester
Gouman

Juf van
Hemert
Juf de
Koning
Juf van As
Meester
Boer
Meester
Gouman

Juf van
Dongen
Juf de
Koning
Juf Kortleve
Meester
Boer
Meester
Gouman

Juf van
Hemert
Juf de
Koning
Juf Kortleve
Juf de Vries
Meester
Gouman

De plusgroep wordt komend schooljaar geleid door juf van Reeuwijk. Zij heeft al
enkele weken de plusgroep gedraaid tijdens het ziekteverlof van juf van de Berg. De
plusgroep zal op donderdagmorgen plaatsvinden.
Verder is er nog een wijziging in de interne begeleiding van school. Juf Nootenboom
gaat vanaf het nieuwe schooljaar het IB-werk van alle groepen op zich nemen. Juf de
Waal zal juf Nootenboom hierbij ondersteunen.
We zijn blij dat we voor alle groepen weer een juf of meester hebben in deze tijd van
lerarentekorten!
Vragenlijst ouders
Maandag heeft u via de email een link gehad om de oudertevredenheidspeiling weer
in te vullen. Een keer in de drie jaar vragen wij u deze lijst in te vullen. De
oudertevredenheidspeiling is voor ons een belangrijke meting om te kijken wat er
goed gaat en wat we kunnen verbeteren. U krijgt twee weken de tijd om de
vragenlijst in te vullen. Na de zomervakantie ontvangt u van ons de uitslag en de
punten waarmee we aan de slag gaan. Alvast bedankt voor het invullen!
Rapport
Maandag 8 juli krijgen de kinderen het 2e rapport mee naar huis. Mocht u naar
aanleiding van het rapport nog vragen hebben aan de juf of meester dan kunt u een
afspraak maken voor een gesprek.
Billy Boem
Billy Boem: een kindergroep voor kinderen van 8 – 12 jaar
Zijn er problemen bij jou thuis en voel jij je daardoor niet fijn? Misschien is er thuis
iemand ziek, zijn je ouders gescheiden of zijn er andere dingen aan de hand. Weet
dat je niet alleen bent!
Billy Boem Kinderclub is er voor kinderen van 8 tot 12 jaar die een extra steuntje in
de rug kunnen gebruiken. Kinderen vinden het soms moeilijk om met hun ouders te
praten over problemen. Ze willen geen extra last zijn voor hun ouders, of ze weten
niet hoe ze met hun gevoel om moeten gaan. Herken jij dit?
Als een stressvolle periode te lang duurt, kunnen kinderen in een isolement raken of
andere problemen krijgen. Voor deze kinderen, misschien ook voor jou, is het fijn
om met iemand te kunnen praten die je begrijpt, aan wie je niet alles hoeft uit te
leggen of die hetzelfde meemaakt. Bij Billy Boem leer je dat het niet aan jou ligt wat
er thuis gebeurt. De Billy Boem Kinderclub duurt 10 weken. Ook voor ouders zijn er
3 bijeenkomsten. Het is belangrijk dat ouders weten wat jij als kind voelt en hoe zij
je beter kunnen helpen.

De eerste bijeenkomst zal zijn op dinsdag 17 september om 15.30 u op de Schakel
in Nieuw-Lekkerland.
Wil je meer weten over Billy Boem, of wil je je kind aanmelden? Je kunt bellen naar
het sociaal loket (Tamara Poker) via 088 7515000 of mail
naar sociaalloket@jouwgemeente.nl
Rooster 2019-2020
Voor het nieuwe schooljaar staan er weer veel activiteiten gepland. In de bijlage
hebben we voor u alvast een overzicht met alle activiteiten waarvan we nu al weten
dat deze plaats gaan vinden. In het nieuwe schooljaar ontvangt u weer een nieuwe
schoolgids.
Dammers
Het welpenteam van dammen (Piet, Thijs, Julien, Tim en Sepp) is naar de finale van
het NK schooldammen geweest op zaterdag 25 mei in Heerde. Ze zijn hier derde van
Nederland geworden. Wat een geweldige prestatie!!!

Kwink
De afgelopen lessen hebben we met Kwink stilgestaan bij het onderwerp ‘positief
communiceren’.
De laatste lessen staan in het tekenen van: Anders denken en Terugkijken. De
thema’s die dit jaar zijn behandeld passeren tijdens de lessen de revue.
Studiedag
Woensdag hebben we als team een studiedag. Deze dag staat in het teken van het
afronden van dit schooljaar. Het klaarmaken van de rapporten, het analyseren van
de toetsen, het bijwerken van onze administratie. Ook zullen we tijdens deze dag de
leerlingoverdracht doen. Alle belangrijke informatie van de leerlingen wordt
overgedragen naar de volgende leerkracht.

Agenda
Juni
Woensdag 26 juni
Juli
Dinsdag 2 juli
Woensdag 3 juli
Donderdag 4 juli
Vrijdag 5 juli
Maandag 8 juli
Maandag 8 juli
Maandag 15 juli
Maandag 15 juli
Dinsdag 16 juli
Dinsdag 16 juli
Woensdag 17 juli
Donderdag 18 juli

studiedag (leerlingen vrij)
groep 0,1,2 naar de speeltuin in
Alblasserdam
kennismaking nieuwe kleuters
groep 6,7,8 naar museumplein
kennismaking groep 3
schoonmaakavond groep 0,1,2
tweede rapport mee naar huis
opvoering musical voor groep 3 t/m 8
en opa's en oma's (ochtend en middag)
polderspelen groep 8
tentenfeest groep 0,1,2
afscheidsavond groep 8
schoolschoonmaak groep 3-8
om 12 u start de zomervakantie

Nieuws uit groep 0/1

In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar willen we graag iets vertellen over groep 0/1. In onze
klas zitten nu 21 kinderen. Anne Holleman en Femke Boonstra zijn pasgeleden 4 jaar geworden en
komen nu ook gezellig bij ons in de klas: welkom bij ons op school, Anne en Femke!
Soms is het best lastig om uit te leggen wat wij elke dag in de klas doen. We hebben geen
rekenboeken en taalboeken zoals bij de grote kinderen, maar toch leren we elke dag heel veel!
We leren om met elkaar te spelen en met elkaar te delen en om elkaar te helpen als dat nodig is.
We kiezen waar we willen spelen: bijvoorbeeld in de bouwhoek of de huishoek of de winkel of de
zandtafel of.... Kiezen is op zichzelf al best moeilijk, hoor. Dus dat is al een leermomentje. We zijn

gewend om in de hoeken rollen te spelen: wie is de baas van de winkel? Wie gaat vertellen wat
voor gebouw we gaan maken? En ga zo maar door. En dan kiezen we bijvoorbeeld om een kasteel
te bouwen. Hoe maken we het kasteel stevig? Hoe hoog moet het worden en hoe breed? Wie gaan
erin wonen? Zo kunnen we nog heel veel voorbeelden geven. Wij zeggen altijd: spelen=leren. En

de kinderen weten ook al dat niet alles altijd lukt en dan zeggen we tegen elkaar: van proberen
kun je leren.
We vinden het erg belangrijk dat de kinderen met plezier naar school komen en zich veilig kunnen
voelen op school. Met liedjes, spelletjes, verhaaltjes vertellen, gesprekjes, kringactiviteiten en
grapjes lukt dat meestal wel. Natuurlijk is het voor sommige kinderen soms best een beetje
spannend, vooral als ze nog maar kort op school zijn, maar het went na een poosje wel.
Een belangrijk moment is de start van de dag: we bidden met elkaar, we luisteren naar een verhaal
uit de Bijbel en we zingen Bijbelse liedjes. De kinderen mogen weten dat God van hen houdt en
dat zij waardevol voor Hem zijn.

In de laatste weken van het schooljaar praten we met elkaar over zintuigen. Wat een moeilijk
woord! Maar de kinderen kunnen het al heel goed uitleggen. We doen in de klas veel proefjes met
onze zintuigen. Bijvoorbeeld: kinderen leiden elkaar door de klas terwijl het ene kind een
blinddoek voor zijn ogen heeft, we hebben een geluidenmemory, we spelen het spel ik zie-ik zie
wat jij niet ziet, we hebben een voeldoos enz. enz. Dit thema bestaat dus vooral uit leuke en
leerzame doe-dingen.
Groet,
Juf ‘t Hoen en juf van de Ruit.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor alle data geldt D.V. (Zo de Heere wil en wij leven zullen)

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

