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Voorwoord
Het schooljaar is weer begonnen. Voor de kinderen
vaak weer even wennen, vroeg uit bed, een andere
juf of meester. Toch went het vaak weer snel en
lijkt de vakantie alweer heel ver weg. We hopen dat
u heeft genoten van de achterliggende
vakantieweken en dat de kinderen weer lekker
uitgerust aan het nieuwe schooljaar zijn begonnen.
Bij de start van een nieuw schooljaar staan er altijd
weer heel veel plannen klaar. Ook bij ons op school.
Het nieuwe schoolplan voor 2019-2023 is gemaakt
en hier gaan we de komende weken mee beginnen.
Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over.
Het is bij alle plannen die wij maken heel fijn om te
weten dat we het allemaal niet alleen hoeven doen,
maar dat God met ons meegaat dit schooljaar. Bidt
u mee voor de leerkrachten en de leerlingen? Dat
ze kracht en wijsheid uit Gods hand mogen
ontvangen om het schooljaar tot een goed
schooljaar te maken.
Ook u bent dit jaar weer van harte welkom om in
contact te komen met ons. Is er iets, dan horen we
dat graag, de deur staat altijd open. Mocht u de
leerkrachten echt even willen spreken, dan graag
na 15.00 uur.
Welkom/lief en leed
In groep 1 en 2 zijn er weer een aantal nieuwe
kinderen aan school begonnen. Rhodé, Mirthe,
Mees, Lena, Leander, Chelsey, Jayden en Zufar
welkom bij ons op school. In groep 4 is ook een
nieuwe leerling, Laura. We hopen dat je snel
gewend bent bij ons op school. Heel veel plezier in
groep 4!
Op school is er een nieuwe onderwijsassistent
aangenomen, Juf Damsteegt. Ze heeft zo’n 12 jaar
geleden ook bij ons op school gewerkt als
onderwijsassistent en is nu weer terug. Ze werkt op

Agenda
13 september
Open monumentendag gr. 5-8
17 september
Informatieavond/omgekeerde 7
minuten middag/avond
19 september
Schoolbrengdag
Speeltuin gr. 1/2a en 1/2b
23 september
Jaaropening kerk, aanvang 19.00
uur
24 en 25 september
Schoolfotograaf (individuele en
groepsfoto’s)
25 september
Naschoolse sportactiviteit
27 september
Sportdag i.s.m. Molenwaard
Actief
2 oktober
Bezoek Woeste Weide gr. 1/2a en
1/2b i.v.m. dierendag
7-11 oktober
Start dammen gr. 5-8
10-11 oktober
School op Seef
15 oktober
Ontruimingsoefening (brand)
Poppentheater gr. 1-4 i.v.m.
kinderboekenmaand
21-25 oktober
Herfstvakantie

woensdag en vrijdagochtend. Veel werkplezier bij ons op school!
Bij juf Mans is er op 28 augustus een zoon geboren, Ezra. “God heeft ons gemaakt
Hem behoren wij toe” staat er op het kaartje. Van harte gefeliciteerd en heel veel
geluk en Gods zegen toegewenst.
Bij de familie Hoogeveen is er net voor de zomervakantie een zoon geboren, Frank.
En bij de familie Vlot is er een dochter geboren, Esther. Van harte gefeliciteerd, veel
geluk en Gods zegen toegewenst bij de opvoeding van jullie kinderen.
Bij de familie Bakker (Levi gr. 3 en Rhodé gr. 1) zijn er grote zorgen om hun dochter
Ziva. Op maandag 15 juli is Ziva (nu 4 maanden) opgenomen in het ziekenhuis. Na
veel onderzoeken kwam eruit dat Ziva een zeldzame aangeboren afwijking heeft aan
haar galwegen. Deze zijn niet/niet voldoende aanwezig waardoor de gal uit haar
lever niet naar haar darmen kan. De gal slaat zich op in de lever en dit veroorzaakt
leverschade. Kinderen met deze aandoening worden allemaal naar het UMCG (in
Groningen) gebracht. Ziva heeft op 23 juli een zware operatie ondergaan waarbij ze
met een stukje dunne darm een nieuwe verbinding hebben gemaakt tussen haar
lever en darmen. Gelukkig is deze operatie goed gegaan en mochten we 1,5 week
later naar huis. Echter na 3 weken kreeg ze steeds meer klachten en bleek dat de
gal nog niet goed uit de lever gaat. Ziva ging steeds minder drinken en kreeg een
dikkere buik (vocht). Helaas moesten we vorige week woensdag weer naar het
ziekenhuis omdat Ziva koorts kreeg. Het blijkt nu dat de leverschade bij Ziva
dusdanig is dat de artsen hebben besloten dat Ziva nu gescreend moet worden om
te kijken of ze op de wachtlijst komt voor een levertransplantatie. Vrijdag 30
augustus is Ziva opnieuw naar Groningen gebracht. We hebben nu een week/2
weken vol onderzoeken en gesprekken met artsen om te onderzoeken óf Ziva op de
wachtlijst komt voor levertransplantatie, en zo ja op welke plek.
Voor ons als gezin een ontzettend spannende en verdrietige tijd. De zorgen om Ziva,
spanning voor de toekomst en het nu niet bij elkaar kunnen zijn is zwaar. Gelukkig
voelen we ons echt gedragen door onze Hemelse Vader! Hij geeft ons ook hele
mooie en bijzondere momenten. We geloven dat God voor Ziva zorgt. God heeft haar
(en ons) leven in Zijn hand. Hij is erbij, en geeft ons kracht! Ziva zit op het moment
goed in haar vel. De onderzoeken zijn soms erg naar maar ze is veel vrolijk en dat is
fijn. We willen iedereen bedanken voor het meeleven en meebidden!
Groet Mark en Hannah Bakker
Informatieavond
Op dinsdag 17 september is de informatieavond en de omgekeerde 7 minuten
avond. U heeft zich op kunnen geven voor de 7 minuten gesprekken. Voor het kijken
in de klassen hoeft u zich niet op te geven. Van 20.45-21.15 uur bent u welkom in
de klas van uw zoon/dochter. Aansluitend staat er voor u wat te drinken klaar in de
hal van de school.
Voor de workshop “hoe maken we onze kinderen weerbaar” door Dhr. E. van Grol
kon u zich ook opgeven op het formulier. Heeft u dit niet gedaan, maar wilt u toch
komen dan bent u van harte welkom. De workshop is van 20.00 – 20.45 uur in het
speellokaal.
Jaaropening
Maandagavond 23 september is de jaaropening van school. Dit jaar iets anders van
opzet dan andere jaren. De kinderen komen niet eerst naar school maar gaan met
hun ouders naar de kerk. In de kerk zingen we met elkaar liederen tot Gods eer en
zal er een korte meditatie zijn door dominee van Weelden. Ook zullen er een aantal

kinderen een bijdrage leveren door het zingen/spelen van een lied, voorlezen van
een gedicht enz. De jaaropening begint om 19.00 uur. We hopen met zoveel
mogelijk kinderen en ouders het schooljaar samen met God te mogen beginnen.
Schoolgids
In de eerste schoolweek is de nieuwe schoolgids meegegeven met uw kind. Mocht u
de schoolgids toch niet ontvangen hebben dan horen we dat graag en zorgen we
ervoor dat u er nog 1 krijgt.
Helaas is op blz. 24 het mailadres van juf van de Ruit niet vermeld. Dit is
n.vdruit@cbs-oud-alblas.nl
Kwink
De eerste lessen van Kwink zijn weer
in de klas gegeven. In de bijlage de
ouderbrief met de onderwerpen waar
we de komende weken aan werken in
de klassen en de koelkastposter om
met uw kind(eren) te bespreken.
Verder geven we in de eerste 6
weken veel aandacht aan
groepsvormende spellen en
werkvormen. Na iedere vakantie moet
een groep weer opnieuw gevormd
worden, ook al zitten de leerlingen
vaak al jaren bij elkaar in de klas.
Door te investeren in een positieve groepssfeer willen we voorkomen dat kinderen
buiten de groep vallen of gepest worden. Mocht een kind zich toch gepest voelen dan
is het belangrijk dat ze dat tegen de leerkracht of onze pestcoördinator, juf v/d Berg,
zeggen. Juf van den Berg zal in de anti-pestweek (23 t/m 27 sept.) weer een rondje
doen langs alle klassen om dit ook tegen de kinderen te vertellen.
Privacy
In verband met de nieuwe wet gegevensbescherming hebben we u om toestemming
gevraagd voor het publiceren van foto’s, video’s enz. Heeft u ooit toestemming
gegeven en wilt u de toestemming ongedaan maken, dan kunt u mailen naar
directie@cbs-oud-alblas.nl.
In de klassen of met een excursie worden er door ouders ook weleens foto’s
gemaakt. Wilt u deze foto’s, waarop ook andere kinderen van de school staan, niet
verspreiden via sociale media/mail. U weet als ouder niet welke ouders wel/geen
toestemming hebben gegeven. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we ons aan de
privacywet houden.
Schoolfotograaf
Dinsdag 24 en woensdag 25 september komt de schoolfotograaf. Dit jaar zijn de
individuele en groepsfoto’s aan de beurt. Ook kunnen er broertjes/zusjes foto’s
worden gemaakt. U ontvangt van ons nog een mail wanneer deze worden gemaakt
en hoe u zich op kunt geven.
Open monumentendag
Vrijdag 13 september doen de groepen 5 t/m 8 mee met de monumentendag. Ze
gaan op diverse locaties monumenten bezoeken. Veel plezier!

Start dammen
In de week van 7 oktober beginnen de damlessen weer voor groep 5/6 en 7/8. Uw
kind kan zich opgeven bij de juf of meester.
Pauze/pleinwacht
Vanaf 8.15 uur wordt er pleinwacht gelopen en gaan de hekken open. Om 12.15 uur
gaan de hekken weer op slot zodat de overblijf fijn buiten kan spelen na het eten.
Om 12.45 uur gaan de hekken weer open en wordt er pleinwacht gelopen. Wilt u
rond deze tijd dan ook uw kind pas naar school brengen/laten gaan.
Groep 3 en 4 hebben om 10.00-10.15 uur pauze en groep 5 t/m 8 van 10.15-10.30
uur. In de pauze lopen de leerkrachten van de betreffende groepen buiten.
Nieuw dit jaar is de samenwerking met Molenwaard Actief in de pauze. Zij verzorgen
ongeveer 1x in de 2 weken een spel, pauzesport. De kinderen kunnen tijdens de
pauze dan deelnemen aan deze spellen. We hopen de kinderen zo nog meer te laten
bewegen.
Iedere ochtend gaat de schoolbel om 8.25 uur. De kinderen komen dan naar binnen
zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen.
Bij groep 1 en 2 gaat de deur om 8.20 uur open. U bent dan van harte welkom om
uw kind binnen te brengen en even in de klas te kijken. Om 8.30 uur beginnen ook
hier de lessen.
Sportdag/naschoolse activiteit
Vrijdag 27 september is onze jaarlijkse sportdag. Dit jaar aan het begin van het
schooljaar. Sportdag is een leuke gezamenlijke activiteit die bijdraagt aan de
vorming van de groep. Dit jaar is de sportdag samen met Giga Molenlanden. De
opzet wordt dus iets anders dan andere jaren. In de ochtend zullen er net als altijd
spellen worden gedaan. De middag, voor groep 5 t/m 8, krijgt een andere opzet. Er
zullen een aantal sportclinics zijn van sportverenigingen uit de buurt. U heeft
inmiddels een brief ontvangen met meer informatie over de sportdag.
Op woensdag 25 september is er een naschoolse sportactiviteit van Giga
Molenlanden (zie bijgeboegde flyer). Groep 1-3 van 13.30-14.00 uur en groep 4-8
van 14.00-14.45 uur. Opgeven via de site van Giga Molenlanden,
www.gigamolenlanden.nl
Schoolbrengdag
Op donderdag 19 september doet onze school mee aan de SCHOOL op SEEF
Schoolbrengdag. Deze dag valt in de schoolbrengweek. Alle ouders en leerlingen
worden opgeroepen om lopend of op de fiets naar school te komen. Als alle ouders
en leerlingen hier gehoor aan geven betekent dat niet alleen een rustigere en
veiligere schoolomgeving, maar het is ook goed voor het milieu. Bewegen is
bovendien goed voor de gezondheid van onze leerlingen. Daarnaast doen leerlingen
de noodzakelijke ervaring op in het verkeer.
In de klassen zal op deze dag ook aandacht besteed worden aan verkeersveiligheid,
milieu en gezondheid en wordt er een digitale monitor bijgehouden wie er lopend of
met de fiets naar school is gekomen. De Schoolbrengdag wordt georganiseerd door
SCHOOL op SEEF en de gemeente Molenwaard.
Psalm/zending
Iedere maandagochtend overhoren we in de groepen 3 t/m 8 de psalm. We oefenen
de psalm iedere dag in de klas, oefent u thuis ook eens? Het psalmrooster staat op
de website. Ook halen we iedere maandagochtend zendingsgeld op voor de IZB en
het adoptiekind van Woord en Daad.

Fruit
Wilt u er weer aan denken om uw kind(eren) elke
dinsdag en donderdag fruit mee te geven?
Hoofdluis
De eerste hoofdluiscontroles zijn weer achter de rug.
Elke klas heeft 2 moeders die na elke vakantie ‘luizen’ pluizen. Als een kind in de
klas hoofdluis heeft worden de ouders daarvan op de hoogte gebracht door de
betreffende leerkracht. Ook zullen de andere ouders een mail krijgen met het
verzoek hun kinderen extra te controleren. Hoofdluis is een vervelend probleem wat
toch regelmatig weer opduikt. Op school werken we met het landelijk schoolprotocol
voor hoofdluis (zie site van school). Controleer uw kinderen regelmatig op luizen en
neten zodat u een ernstige uitbraak kunt voorkomen. Ook is het fijn als u bij de
leerkracht meldt als uw kind hoofdluis heeft, dan kan deze de andere ouders vragen
thuis extra te controleren.
Schoolplan 2019-2023
Iedere 4 jaar schrijft elke school een schoolplan met daarin de plannen waar ze de
komende jaren aan gaan werken. Dit plan is samen met het team, bestuur en MR
gemaakt. In de bijlage hebben we een poster toegevoegd waarop kort vermeld staat
waar we nu staan en waar we over 4 jaar willen staan.
Wat gaan we het komende jaar doen?
- Om kinderen meer zicht op hun eigen ontwikkeling te geven gaan we starten
met kindgesprekken (2x per jaar). De leerkracht gaat aan de hand van een
format met elke leerling individueel in gesprek. Tijdens het gesprek bespreken
we wat ze willen leren maar ook het sociale aspect komt naar voren. Tijdens
deze gesprekken willen we eigenaarschap van de leerlingen bevorderen
waardoor de betrokkenheid zal vergroten. De leerkracht wordt 2x per jaar vrij
geroosterd om deze gesprekken te voeren. Verder vinden er gedurende het
jaar regelmatig korte gesprekken plaats in de klas naar aanleiding van een
methodetoets.
- We willen individuele talenten van kinderen stimuleren. Veel aandacht gaat in
de klassen naar lezen, rekenen enz. Dit is natuurlijk heel belangrijk maar een
kind heeft meer talenten. Door het opzetten van een creatieve carrousel,
waarbij leerlingen uit meerdere opdrachten kunnen kiezen, willen we dat
bevorderen. We gaan de eerste helft van het schooljaar gebruiken om het
vorm te geven en de tweede helft zullen we voor de groepen 5-8 een aantal
weken op een middag meerdere workshops aanbieden met bv. radio maken,
solderen, muziek, haken enz. Dit willen we de jaren erna verder uitbouwen.
- Ouders kunnen nu via het ouderportaal ParnasSys de resultaten van hun
kinderen bekijken. Om de betrokkenheid van ouders verder te vergroten gaan
we onderzoeken met welke app we digitaal met ouders gaan communiceren.
Door middel van een app kunnen we de hele klas gemakkelijk een foto sturen
met een excursie of iets in de klas laten zien.
- Om de leerlingen van onze school ICT vaardig te maken gaan we een leerlijn
uitwerken met daarin beschreven wat we de kinderen willen leren. Hierin komt
o.a. het gebruik van sociale media, programmeren enz. In de klassen is het
afgelopen jaar al veel gebruik gemaakt van de chromebooks (kleine laptops).
Dit jaar gaan we kijken hoe we deze chromebooks nog beter in kunnen zetten
om leerlingen meer op hun eigen niveau te laten oefenen. De instructie van de
leerkracht, blijkt ook uit vele onderzoeken, is erg belangrijk en zorgt voor
goede resultaten. Maar hoe kan een kind wat moeite heeft of veel verder is nu
met behulp van de chromebook verder leren?

-

Om al deze ontwikkelingen vorm te geven is het belangrijk dat leerkrachten
zich specialiseren en veel van een onderwerp af weten en het zo aan andere
leerkrachten kunnen uitleggen/voordoen. Iedere leerkracht houdt zich komend
jaar met één van bovenstaande onderwerpen bezig en deelt dat met de rest
van het team. Zo leren en ontwikkelen we met elkaar.

Schoolarts
Vanaf 1 januari 2020 gaat de Rivas over naar Jong JGZ. De werkwijze zal echter niet
veranderen. Alle kinderen krijgen in groep 2 een contactmoment aangeboden bij de
jeugdarts. In groep 7 doen we op dit moment een screening: de groei van de
kinderen wordt bepaald en ouders krijgen een vragenlijst. De verpleegkundige
beoordeelt aan de hand van de vragenlijst en het dossier of er een contactmoment
volgt.
Nieuws uit groep 1/2a

Vriendjes
Met mijn tas en met mijn jas
ga ik naar de kleuterklas.
Ik maak veel vriendjes,
groot en klein,
Wil jij ook mijn vriendje zijn?

Vriendschap is het thema wat de eerste weken centraal staat bij ons in de klas. Wij leren liedjes en rijmpjes,
spelen spelletjes, lezen veel boeken en knutselen over dit thema. In de eerste week hebben we een
vriendschapsslinger gemaakt voor op het raam, dat kunnen jullie hier zien op de foto. Ook spelen we veel
in de hoeken en buiten. We leren om samen te spelen en samen het speelgoed te delen. Elkaar helpen
vinden we ook erg belangrijk en dat lukt al goed, met het aantrekken van de jassen of het knippen van een
werkje. Dat is heel fijn! We hopen er samen een leuk, leerzaam en gezellig schooljaar van te maken.
Groetjes de kinderen en juffen uit groep 1/2a

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

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

