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Voorwoord
Het jaar is alweer bijna voorbij. In de klassen klinken overal
de kerstliederen. Wat mooi dat we op onze school met elkaar
het kerstfeest mogen vieren. En wat een wonder dat Gods
Zoon is geboren in de stal in Bethlehem. Dit goede nieuws
mogen we met elkaar vieren en doorgeven aan ieder die het
horen wil.
Goed nieuws, goed nieuws
Iedereen moet het horen
Goed nieuws, goed nieuws
Jezus is geboren
Jezus is geboren
Hij geeft je echte vrede
en wie in Hem gelooft
die krijgt het eeuwig leven
want dat heeft Hij beloofd
Hij is ook altijd bij je
en altijd om je heen
En waar je ook naar toe gaat
Hij laat je nooit alleen
Klik hier voor het volledige lied, Goed nieuws.
We wensen u alle fijne kerstdagen en een voorspoedig 2020!
Welkom/lief en leed
In groep 1/2a is Joost nieuw in de klas. We wensen Joost
veel plezier op school.
Op 4 december is Pim geboren bij de familie Heijkoop.
Welkom in ons gezin lieve kleine Pim staat er op het kaartje.
We feliciteren de ouders, Sem (groep 1/2b) en Evi van harte
met een zoon en broertje.
Ziva, het kleine zusje van Levi (groep 3) en Rhodé (groep
1/2a) is inmiddels geopereerd. Naar omstandigheden gaat
het goed met haar en inmiddels is bekend dat ze naar huis
mag. Wat een goed bericht.

Agenda
19 december
Groep 1 en 2 middag vrij
Viering kerstfeest in de klassen,
aanvang 19.00 uur
Zingen op het plein, aanvang
19.45 uur
20 december
12.00 uur begin kerstvakantie
t/m 3 januari 2020
9 januari
Koffie drinken tijdens Wees
welkom-uurtje
23 januari
Studiedag team, leerlingen vrij
3 februari
Inschrijving nieuwe leerlingen
na 15.00 uur
7 en 14 februari
Crea carrousel gr. 5-8
14 februari
Eerste rapport mee naar huis
23 februari
12.00 uur start de
voorjaarsvakantie t/m 28
februari

De zorgen rondom Mirthe (groep 1/2a) blijven groot. Er is de afgelopen week weer
een beenmergpunctie gedaan om te kijken hoe het beenmerg nu functioneert. Als
deze uitslag niet goed zijn zal er een beenmergtransplantatie plaats moeten vinden.
Wilt u voor deze gezinnen bidden?
Nieuwe kleutergroep
Maandag 6 januari start de nieuwe kleutergroep, groep 1. Deze groep zit in het
lokaal net naast de klapdeuren van de kleuters. In de vorige nieuwsbrief hebben we
u hier al over geïnformeerd. Er was toen nog niet bekend op welke dagen de
leerkrachten gaan werken. Dit is inmiddels bekend: maandag t/m donderdag juf van
de Ruit en op vrijdag juf van Reeuwijk.
Studiedag team
Donderdag 23 januari zijn de kinderen
vrij i.v.m. een studiedag van het team.
Tijdens de studiedag gaan we onder
begeleiding van de CED groep aan de
slag met begrijpend lezen/luisteren. We werken op school al jaren, vanaf groep 4,
met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode is het afgelopen jaar vernieuwd en
met de studiedag gaan we leren hoe we de methode nog beter in kunnen zetten om
de kinderen goed begrijpend lezen aan te leren. Begrijpend lezen is een belangrijk
vak omdat de kinderen dit op alle andere vakgebieden ook toepassen, bijv. bij
rekenen (verhaaltjessommen) en aardrijkskunde.
In de onderbouw gaan we aan de slag met begrijpend luisteren, de voorloper van
begrijpend lezen.
Zakmes/lucifers
Regelmatig zien we in de klassen dat kinderen lucifers/aanstekers en zakmessen bij
zich hebben. Dit is niet toegestaan. Mocht de leerkracht dit zien dan zal het afgepakt
worden en krijgen de kinderen het niet meer terug. We zullen de ouders hier over
inlichten.
Wilt u er ook op letten dat de kinderen deze voorwerpen niet mee naar school
nemen?
Huisbezoeken groep 4-7
Afgelopen maandag zijn de brieven mee naar huis gegaan met de vraag of u gebruik
wilt maken van de huisbezoeken bij groep 4 t/m 7. Bij de groepen 1 en 3 komt de
leerkracht altijd op bezoek. De brief is als bijlage bijgevoegd.
Kwink
In de klassen worden wekelijks de lessen van Kwink gegeven. Afgelopen week
stonden de lessen in het kader van code help. De kinderen hebben hierbij geleerd
dat als je iets ziet op het plein/in de klas je wat moet doen om elkaar te helpen en
zo te bouwen aan een veilige groep. Deze week en de week na de kerstvakantie gaat
het over het oplossen van ruzies.
Kerstfeest in de klas
Op donderdagavond 19 december vieren de kinderen kerstfeest in de klas, aanvang
19.00 uur. In de vorige nieuwsbrief heeft u hier meer over kunnen lezen.
De kinderen in de groepen 1 en 2 zijn donderdagmiddag 19 december vrij.

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. We vinden het leuk om u allen hier te ontmoeten.
Zending
Elke maandagochtend halen we in de klassen zendingsgeld op. Dit geld gaat o.a.
Naar ons sponsorkind van Woord en Daad, Yonas. Ook gaat er altijd een gift naar
de IZB. De afgelopen periode hebben we het bedrag van €316,60 over kunnen
maken naar de IZB. Hartelijk dank hiervoor.
Luizenmoeders
Met plezier pluizen we uw kinderen na een vakantie weer na op luizen. Soms komen
we sporen van deze ongewenste indringers tegen. Als we neten vinden, dichter dan
2 cm van de hoofdhuid, spreken we van een actieve besmetting. We zijn als
luizenmoeders niet in de gelegenheid om alle kinderen helemaal uit te kammen.. dat
verwachten we wel van u als ouders, als er sprake is van een actieve besmetting.
Graag vragen we u om thuis uw kind ook af en toe te controleren. Alleen met elkaar
hopen we de luizen zoveel mogelijk buiten de school te houden. Hartelijk dank
hiervoor alvast.
Groetjes.. de luizenmoeders
Gebedsgroep
Weet u van harte welkom om mee te bidden voor onze school, leerlingen, ouders,
personeel en andere betrokkenen. In gebed dragen we elkaar op aan onze Koning.
We komen om de week bij elkaar.. op dinsdag of donderdag, bij iemand thuis.. we
regelen dit via de app.
Voor meer info: 06-24455608
Wees welkom-uurtje
Een goed begin van het nieuwe jaar: elkaar leren kennen en
ontmoeten. Dit kan op 9 januari tijdens een gezellig
samenzijn met andere ouders van onze school. Vanaf half 9
staan de koffie en thee klaar in het overblijflokaal
(tegenover groep 7). Uw kinderen die nog niet op school
zitten, zijn ook welkom. Voor hen staat er speelgoed en
limonade klaar. Loop gerust binnen, wij kijken er naar uit u te ontmoeten!
Margré Houweling, Marry van Vliet, Flooranne Alting, Merel Koopal, Susanne van Es,
Ria Ploeg, Wilma Bokhout, Corine Nootenboom, Carin van de Burgt.
(Heeft u vragen, spreek gerust één van ons aan of stuur een mail naar Margré:
m.houweling@cbs-oud-alblas.nl)
Piep de muis
Dit is een kinderclub voor kinderen (4-8 jaar) die opgroeien in langdurige
stresssituaties. De club wordt georganiseerd door het sociale team van de gemeente
Molenlanden. In de bijlage is een flyer toegevoegd waarbij u meer kunt lezen over
deze club.
Nieuws uit groep 4
Wij zijn deze weken druk bezig met de voorbereidingen voor ons Kerstfeest. We
oefenen onze opzegversjes, lezen uit de bijbel, leren nieuwe kerstliederen en
knutselen dingen om de klas mooi te maken. Achterin de klas maken we een mooie
vertelplaat over het Kerstfeest. Over de herders in het veld en de engelen die zongen

in de donkere nacht. Wat een goed nieuws was dat! De Heere Jezus die eeuwenlang
geleden ook voor ons naar deze aarde kwam. We wensen iedereen Gods zegen op
het Kerstfeest en een voorspoedig 2020.
Fijne vakantie!

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

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

