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Voorwoord
De eerste weken zijn alweer voorbij. Buiten is het goed
zichtbaar dat de zomer overgegaan is in de herfst. De
bladeren verkleuren aan de bomen, wat is dat toch een mooi
gezicht. Wat is Gods schepping prachtig!
De gure herfst is aangekomen,
men ziet het aan de vele bomen.
Bladeren dwarrelen over de grond,
de wind speelt er mee in het rond.
De bladeren aan de takken verkleuren
dat is iedere herfst hetzelfde gebeuren.
Prachtige, goudgele tinten verschijnen,
maar zullen helaas spoedig verdwijnen.
Herfst, winter, lente en zomer komen en gaan,
maar Gods liefde en trouw blijven bestaan.
Hij geeft ons de seizoenen en tijden,
laten we ons dan in Hem verblijden.

Agenda
15 oktober
Poppentheater gr.1-4 i.v.m.
kinderboekenmaand
21-25 oktober
Herfstvakantie
5 november
Studiemiddag team, leerlingen
gr.1-8 middag vrij
11 november
Start naschoolse activiteit
muziektheater gr. 5-8
13 november
Open lesmorgen gr. 1-8
22 november
Ouder-kindmiddag bureau
Jeugd en Media gr. 7-8
3 en 4 december
10 minuten avonden
4 december
Viering Sinterklaas gr. 1-8

Welkom/lief en leed
In groep 1/2a zijn alweer nieuwe leerlingen ingestroomd.
Mick en Sarah welkom bij ons op school!
Ziva (zusje van Levi en Rhode) is weer thuis maar de zorgen
blijven groot. Wilt u voor hen bidden?

19 december
Kerstavond in alle groepen
20 december
Om 12.00 uur begint de
kerstvakantie

Kindgesprekken
De afgelopen week en deze week hebben alle
leerkrachten kindgesprekken met de leerlingen
gevoerd. De gesprekjes in de groepen 5 t/m 8
gaan over wat vind je leuk, waar ben je goed in,
wat vind je moeilijk en waar heb je last van en
welke afspraken helpen je om beter te worden.
In de groepen 1 t/m 4 hebben gewerkt met
onderstaand format en gingen de vragen over
wat kan jij al en wat wil je nog leren.
Studiemiddag team
Dinsdagmiddag 5 november is er een
studiemiddag met het team. Alle teamleden
gaan op een andere school kijken om te zien
hoe andere scholen (passend) onderwijs in de
praktijk brengen. We gaan kijken bij unitonderwijs, speciaal onderwijs en
ontwikkelingsgericht onderwijs. Na de studiemiddag kijken we met elkaar waar wij
ons onderwijs mee kunnen verbeteren. Hoe kunnen wij de talenten van de leerlingen
nog beter aanspreken? En hoe kunnen we kinderen die voorlopen of moeite hebben
met de leerstof nog beter begeleiden. We hopen op een leerzame middag.
Jaaropening
Wat ontzettend fijn om met zoveel ouders het schooljaar in de kerk te beginnen. De
opbrengst van de collecte voor Woord en Daad: €176,27.
Kwink
De afgelopen weken is er met de lessen van Kwink veel aandacht geweest aan het
vormen van een sterke groep.
De volgende onderdelen zijn aan bod geweest: zet je in voor een veilige groep, wat
hoort er bij een prettige groep en hoe communiceer je positief. De komende weken
is conflicthantering en samenwerken aan de beurt.
Sportdag
We kunnen terugkijken op een geslaagde sportdag! Het leek er even op dat het weer
roet in het eten zou gooien, maar het bleef grotendeels droog en de zon liet zich
zelfs nog even zien. Voor het eerst bestond het middagprogramma voor de

bovenbouw uit sportclinics. De atletiek, tennis en de volleybalvereniging lieten de
kinderen in een half uur kennismaken met hun sport. Het was erg leuk! We willen de
sportverenigingen, de Beemd, Molenwaard Actief, fam. Damsteegt, fam. Voordijk,
fam. Eijkelboom en alle ouders die mee hebben geholpen aan deze dag hartelijk
bedanken!
Jaarverslag MR 2018-2019
Graag willen we u nog laten weten wat we het afgelopen schooljaar als
medezeggenschapsraad (MR) hebben gedaan. We zijn toen vier keer bij elkaar
gekomen als MR en twee keer is er een gecombineerde vergadering geweest met het
bestuur. Als MR houden we ons bezig met het beleid van de school en we hebben
over bepaalde besluiten die in de school worden genomen instemmingsrecht of
adviesrecht. Ook mogen we zelf met voorstellen komen. Hieronder volgt een
overzicht van de zaken waar we ons onder andere mee bezig hebben gehouden:
· We hebben aan het begin van het schooljaar het jaarplan van de school ingezien,
daarin staat aan welke punten onze school wil gaan werken (nieuwe methodes,
digitaal rapport, ICT)
· We hebben de oudertevredenheidspeiling opgesteld
· We hebben gesproken over het invoeren van de AVG en daar diverse malen over
gesproken met elkaar
· We hebben het MR-reglement opnieuw opgesteld in samenspraak met het bestuur
· We hebben samen met het bestuur gezocht naar nieuwe kandidaten om in het
bestuur plaats te nemen. En later ook naar kandidaten om op de lijst te zetten om
zitting te nemen in de MR het volgende schooljaar
· We hebben het vakantierooster, de begroting en de formatie voor het volgende
schooljaar ingezien, besproken en goedgekeurd
· We hebben de verschillende punten die jullie als ouders via de MR-leden doorgaven
besproken en neergelegd bij de directie.
Al met al is er het afgelopen jaar weer veel gebeurd en hebben we ons best gedaan
om positief kritisch mee te denken. Deze lijn willen we ook vasthouden voor het
aankomende jaar. Waar nodig hopen we ook dit schooljaar op uw inbreng. Zoals u
misschien al weet kunt u specifieke zaken bespreken met de leerkracht van uw
kind(eren), maar zodra het betrekking heeft op het beleid of meerdere leerlingen,
spreek ons dan gerust aan!
Hartelijke groet,
Johan Bals, Trudie de Kloe, Johan Tuijtel, Annechien van Vuuren, Linda Stuij, Marjon
van Dongen, Babette de Koning en Gijs Boer

Oudertevredenheidspeiling
Voor de zomervakantie heeft u de oudertevredenheidspeiling in kunnen vullen. Deze
wordt besproken in het team, bestuur en de MR. De uitkomst is als bijlage
bijgevoegd. De school krijgt als gemiddeld cijfer een 7,6. Het punt kwaliteitszorg is
rood. Dit komt omdat we onvoldoende hebben gescoord op de vraag “de school
vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school”. Dat klopt, we vragen maar 1x
in de 3 jaar wat u vindt. We denken erover na hoe we dit kunnen veranderen. Wel
blijft de vraag, aangezien het percentage respondenten laag is, 29%, of we dit vaker
moeten vragen. Met de volgende punten willen we aan de slag gaan:
- Het interieur van de school
- Aandacht voor werken met de computer
- School doet voldoende tegen pesten
We hebben met de gemeente overleg gehad over het verduurzamen en renoveren
van de school. De gemeente maakt een plan voor alle scholen in de gemeente. Als
dit plan in 2020 af is weten wij of we de school kunnen verduurzamen en renoveren
of dat er in de toekomst nieuwbouw komt. Tot die tijd moeten we even afwachten,
maar we realiseren ons dat de school best toe is aan een fris en nieuw uiterlijk.
Dit jaar ontwikkelen we een plan voor een leerlijn ICT en leggen we vast hoe we de
chromebooks inzetten in de klassen. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij de
jaarplannen al iets over geschreven.
Het punt pesten heeft onze blijvende aandacht. We besteden wekelijks tijd aan de
sociale vaardigheden en treden op tegen pestgedrag. Toch blijft het lastig om alles
voor te zijn en pesten geheel te voorkomen. Dit is natuurlijk wel ons streven!
Voorstelling “De reis van je leven”
In het kader van de christelijke kinderboekenmaand is er voor de groepen 1 t/m 4
op dinsdag 15 oktober een poppentheater met de voorstelling “de reis van je leven”.
Workshop drukkunst
Groep 4 heeft een workshop drukkunst gehad van een kunstenaar. Deze workshop is
een onderdeel van het binnenschoolse aanbod van Molenwaard actief. Het was leuk
om te doen en het resultaat was erg mooi!

Dankdag
Woensdag 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. In alle klassen
besteden we hier aandacht aan. Het thema dit jaar is: Goed bericht! (2 Koningen 7).
Muziektheater
Vanuit Molenwaard actief is er weer naschools cultuuraanbod. Deze keer is het
muziektheater voor de groep 5 t/m 8. De eerste les is op maandag 11 november van
15.15-16.15 uur. De volgende lessen zijn op 18 en 25 november en 2 december.

Aanmelden gaat via de website van gigamolenlanden.
https://www.gigamolenlanden.nl/activiteiten-oudalblas/
Nieuws uit groep 1/2b
Wij werken over het thema van de kinderboekenweek ´Op reis´
Als je wilt reizen kan dat met verschillende vervoersmiddelen.
Wij werken de komende weken over de auto, de bus, het vliegtuig, de fiets en de
boot!
We zijn nog maar net begonnen, maar het is een drukte in onze klas.
De monteurs repareren de auto in de garage en Sem tankt hem nog even vol!

Buschauffeur Siem brengt zijn passagiers veilig thuis!

Verder wordt er nog geknutseld en gaan we een echte busrit maken met een moeder
van school die een bus kan besturen!

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

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

