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Voorwoord
Als je terugkijkt is er altijd genoeg om dankbaar voor te zijn.
Op woensdag 6 november hebben we dankdag gevierd.
Soms lijkt het allemaal zo vanzelfsprekend. Een huis om in
te wonen, elke dag te eten krijgen, in vrijheid leven, enz.
Het is goed om hier weer bij stil te staan. Zo
vanzelfsprekend is dit alles niet voor iedereen. We mogen
blij zijn met alles wat we iedere dag uit Gods hand mogen
ontvangen. Laten we God iedere dag danken en vragen om
Zijn hulp en leiding in ons leven!

Agenda
22 november
Ouder-kindmiddag bureau
Jeugd en Media gr. 7-8
28 november
Schoen zetten groep 1 en 2
3 en 4 december
10 minuten avonden

Welkom/lief en leed
4 december
In groep 1/2a is Lars nieuw in de klas. We wensen Lars veel
Viering Sinterklaas gr. 1-8
plezier op school.
In deze groep zijn er bij Mirthe Jongeneel grote zorgen
19 december
rondom haar gezondheid. Ze is hierdoor ook al enkele weken
Viering kerstfeest in de klassen,
niet op school. Haar beenmerg blijkt niet goed te
aanvang 19.00 uur
functioneren en maakt hierdoor veel te weinig nieuw bloed
Zingen op het plein, aanvang
aan. Ze heeft een bloedtransfusie gehad en nu kijken ze
19.45 uur
iedere week hoe de waarden van het bloed zijn en of dit
weer nodig is. Als het niet verbetert, moet er een
20 december
beenmergtransplantatie plaats vinden. Wilt u voor dit gezin
12.00 uur begin kerstvakantie
t/m 3 januari 2020
bidden.
Ziva, het kleine zusje van Levi (groep 3) en Rhodé (groep
23 januari
1/2a), zal waarschijnlijk 2 december een nieuwe lever
Studiedag team, leerlingen vrij
krijgen. Wat een spannende operatie. Wilt u ook voor dit
gezin bidden?
Grote avonturen, beginnen klein! Deze tekst staat boven het geboortekaartje van het
broertje van Davey (groep 3) en Mick (groep 1/2a). We feliciteren het gezin van
harte met de geboorte van Jack.
Op 15 november is er een meisje en zusje geboren in het gezin Korporaal. We
feliciteren ouders, Mylan (groep 1/2a) en Eloïse met de geboorte van Olivia. Gods
zegen toegewenst in de opvoeding.
Ook bij Jayden (groep 1/2a) is er een zusje geboren. Van harte gefeliciteerd!
Nieuwe kleutergroep
Na de kerstvakantie starten we weer met een derde kleutergroep. We hebben nu in
beide klassen 30 leerlingen en dan komt de instroom er nog bij. Meer dan 30

leerlingen in een klas vinden we niet goed en daarom investeren we in een nieuwe
groep.
Uit groep 1/2a gaan de instroom leerlingen (vanaf 1 okt. op school) en een aantal
groep 1 leerlingen naar de nieuwe groep 1. De leerkrachten van deze nieuwe groep 1
zijn juf van de Ruit en juf van Reeuwijk (ze doet nu de plusgroep bij ons op school).
Juf van de Ruit gaat met deze leerlingen mee. Ú hoort nog van ons welke leerkracht
op welke dagen aanwezig zal zijn. De ouders worden hier vandaag over
geïnformeerd.
Omdat juf van de Ruit in de nieuwe klas gaat werken komt er in groep 1/2a een
andere leerkracht bij, juf Mans. Op maandag, dinsdag en woensdag krijgen ze juf
Mans en op donderdag en vrijdag houden ze juf ’t Hoen.
Uit groep 1/2b gaan er 4 leerlingen naar groep 1/2a zodat er een evenwichtige
verdeling van leerlingen in de twee groepen 1/2 ontstaat. Deze ouders zijn hier al
over geïnformeerd.
We hebben goed gekeken hoe we dit met zo min mogelijk wisselingen kunnen doen
en hebben vooral op leeftijd geselecteerd.
Studiemiddag team
Dinsdag 5 november hebben we op 3 andere scholen gekeken. Het was erg leerzaam
om te zien hoe andere scholen het onderwijs hebben ingericht. In een vergadering
hebben we met elkaar gedeeld waar we wat mee zouden willen. We willen vooral
gaan kijken hoe we met wereldoriëntatie meer de 21e vaardigheden kunnen inzetten,
zoals samenwerken, opzoeken van informatie en presenteren van wat je geleerd
hebt.
Kwink
Van de methode Kwink is er weer een nieuwe ouderbrief en koelkastposter, deze zijn
als bijlage bijgevoegd.
Deze week en de komende weken is er met de lessen van Kwink aandacht voor
mediawijsheid, wanneer ga je offline, en voor code help, opkomen voor jezelf en
voor anderen.
Sinterklaas
De Sint heeft het op 5 december erg druk en daarom vieren we op woensdag 4
december het sinterklaasfeest op school. Bij de groepen 1 t/m 4 komt de Sint in de
klassen en neemt een cadeau voor ieder kind mee. Bij de groepen 5 t/m 8 vieren de
kinderen Sint door middel van surprises. De lootjes zijn inmiddels getrokken.
Op donderdag 28 november mogen de kinderen uit groep 1 en 2 hun schoen zetten
in de klas.
Kerstkaarten Woord en Daad
Groep 7 heeft ook dit jaar weer enorm goed
gepresteerd. Zij hebben voor € 478.00 kerstkaarten
verkocht. Dit geld gaat naar Burkina Faso.
Namens Woord en Daad onze hartelijke dank hiervoor.
Kerstfeest in de klas
Op donderdagavond 19 december vieren de kinderen kerstfeest in de klas.
Bij de groepen 1 en 2 mogen er twee volwassenen bij het kerstfeest aanwezig zijn.
Er volgt nog een uitnodiging.
Bij de groepen 3 t/m 8 wordt het kerstfeest samen met de kinderen en de
juf/meester gevierd. Hier zijn geen ouders bij aanwezig.

Het kerstfeest begint om 19.00 uur. Na afloop van het kerstfeest is er voor alle
ouders/belangstellenden zingen op het plein. Dit begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45
uur staat er koffie/thee/chocomel voor u klaar op het plein.
Bij het zingen op het plein zal deze keer de koperklas (naschoolse activiteit) samen
met Soli Deo Gloria meespelen. Erg leuk dat ze mee willen werken.

Nieuws uit groep 3

Deze keer een stukje uit groep 3.
Vrijdag 15 nov. hebben we het derde thema van onze leesmethode Lijn 3 afgesloten.
Het thema was ‘Eet smakelijk’ en we hebben het dan ook smakelijk afgesloten. In de klas was een
restaurant en groep 5 is bij ons pannenkoeken wezen eten.
Inmiddels zijn we al goed gewend in groep 3 en hebben we al een hele rij letters geleerd. De letters
plakken we elke keer op het klankenbord en deze wordt al voller en voller.
Groetjes van groep 3.

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

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

