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Voorwoord
Het nieuwe jaar ligt voor ons. Voor velen van ons voelt het
misschien als een frisse start. We willen dingen anders en
beter doen. Gezonder eten, afvallen, beter plannen, meer
tijd voor onze kinderen enz. Maar al kan de jaargrens als
een nieuw begin voelen, we nemen onszelf en onze
omstandigheden gewoon mee het komende jaar in. We
kunnen zélf veel dingen anders doen en beter aanpakken.
Maar er is ook veel waar we niets aan kunnen veranderen.
Dat buiten ons vermogen valt. Gelukkig mogen we weten
dat de Here Jezus met ons meegaat. Hij gaat mee om ons te
beschermen en te helpen, ook in 2020.
Welkom
In groep 1 zijn Avar en Vigo nieuw in de klas. We wensen
jullie veel plezier op school.
Doorgeven kinderziektes
Mirthe Jongeneel (gr.1) en Ziva Bakker (zusje van Rhodé gr.
1 en Levi gr. 3) mogen op dit moment geen kinderziekte
oplopen omdat de gevolgen voor hen een grotere impact
heeft dan bij andere kinderen. Om te voorkomen dat ze
besmet raken, is het belangrijk dat ze niet in aanraking
komen met kinderen die een besmettelijke kinderziekte
hebben. Mocht uw kind een kinderziekte hebben, wilt u het
dan aan de leerkracht van de klas doorgeven. Dan stellen wij
de ouders van deze twee kinderen op de hoogte.
Alvast bedankt.
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 en luisteren.
Woensdag 25 maart is er weer een studiedag en zijn de
kinderen vrij. Deze keer is het een studiedag, georganiseerd
door ons samenwerkingsverband Driegang. Alle scholen uit
ons samenwerkingsverband komen bijeen op deze
studiedag. Op deze dag worden er diverse workshops
georganiseerd rondom het thema “eigenaarschap”. Dit past

Agenda
23 januari
Studiedag team, leerlingen vrij
3 februari
Inschrijving nieuwe leerlingen
vanaf 15.15 uur
4 februari
Wees welkom uurtje
14 en 21 februari
Carrousel creatieve workshops
gr. 5-8
14 februari
Eerste rapport mee naar huis
21 februari
12.00 uur start de
voorjaarsvakantie t/m 28
februari
2 maart
Wees welkom uurtje
3 en 4 maart
10 minuten avonden
16 maart
15.15 uur start naschoolse
activiteit beeldhouwen gr. 6-8
25 maart
Studiedag team. Leerlingen vrij.
9 april
Wees welkom uurtje

goed bij het jaarplan van de school. Hoe vergroot je de betrokkenheid van
leerlingen?
Kwink
Deze en komende week staat de les van Kwink in het thema van vriendschap en
keuzes maken. Wat er in de lessen daarna aan bod komt leest u in de ouderbrief. De
ouderbrief en de nieuwe koelkastposter zijn als bijlage bijgevoegd.
Vakanties 2020-2021
Herfstvakantie
19 - 23 okt. 2020
Kerstvakantie
21 dec. - 1 jan. 2021
Voorjaarsvakantie 22 - 26 febr. 2021
Paasvakantie
2 - 5 april 2021
Meivakantie
26 april - 7 mei 2021
Hemelvaart
13 - 14 mei 2021
Pinksteren
24 - 25 mei 2021
Zomervakantie
16 juli - 27 aug. 2021
Koffie drinken
Het was gezellig donderdagmorgen 9 januari in het overblijflokaal. Leuk om elkaar in
een ontspannen setting te spreken. De komende maanden bent u elke eerste week
van de maand welkom voor een gezellig samenzijn. Onderstaande data zijn tot aan
de zomervakantie. Van harte welkom in het overblijflokaal (tegenover groep 7). Voor
de kleine kinderen staat het speelgoed klaar. Neem gerust iemand mee. Tot ziens!
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)
Wees welkom-uurtje

Dinsdag 4 februari
Maandag 2 maart
Donderdag 9 april
Dinsdag 12 mei
Maandag 8 juni

Lio-stagiaire
Vanaf 3 februari start er een lio-stagiaire in groep 4. De ouders van deze groep
hebben hierover al een brief ontvangen. Een lio-stagiaire is een 4de jaars student die
met deze stage haar opleiding afrondt. Fijn dat er nog steeds studenten zijn die
graag voor het vak leerkracht kiezen. Nieuwe leerkrachten zijn hard nodig om het
lerarentekort te stoppen.
Juf van Dongen en juf van Hemert zullen na de inwerkperiode van de stagiaire de
andere groepen van de school ondersteunen (voornamelijk groep 5).
Aanmelden nieuwe leerlingen
Op maandag 3 februari is er de aanmeldmiddag voor nieuwe leerlingen. Wordt uw
kind voor 1 okt. 2021 4 jaar dan kunt u uw kind opgeven op school. Het aanmelden
is in het kleuterlokaal van juf Roodnat en begint om 15.15 uur.
Nieuwe bestuursleden
Binnen het bestuur komen in 2020 twee bestuursfuncties beschikbaar. Binnen het
uitvoerend bestuur zoeken we een financieel deskundige en binnen het
toezichthoudend bestuur, iemand die toezicht wil houden op HR (Human resources)
en onroerende zaken.

De huidige procedure is dat er in overleg tussen bestuur en MR een lijst met namen
wordt samengesteld. Vanuit deze lijst wordt een voordracht gedaan richting het
bestuur welke mensen we willen benaderen voor een bestuursfunctie. Het kan
natuurlijk zo zijn dat de MR en het bestuur, geschikte mensen, die ook graag een
bestuursfunctie zouden willen bekleden over het hoofd zien. Lijkt het jouw leuk om
deel uit te maken van het bestuur en onderschrijf je van harte de christelijke
identiteit van de school? Dan willen we je van harte uitnodigen dit kenbaar te maken
bij een van de huidige bestuursleden. Je naam zal dan zeker deel uit gaan maken
van de lijst van namen waaruit we een keuze maken.
Reageren kan tot en met 31 januari door contact op te nemen met een van de
bestuursleden of via 06-43906829/bestuur@cbs-oud-alblas.nl.
Namens het bestuur,
Annelies Baas, Aline Slagboom, Ronald Roubos, Cindy ruiter, Jacoline Vlot en Pieter
Alting.
Onderbouw coördinator
Aan het einde van dit schooljaar zal juf Roodnat met pensioen gaan. Inmiddels is er
al een opvolger gevonden voor haar taak als onderbouw coördinator. Juf van Dongen
is per 1 augustus 2020 door het bestuur benoemd tot onderbouw coördinator. De
komende periode zal zij ingewerkt worden door juf Roodnat.
Snappet/gynzy/parro uitproberen
In het jaarplan van school staat dat we dit jaar kijken hoe we de chromebooks
kunnen inzetten om het onderwijs nog meer toe te kunnen spitsen op het niveau van
de leerlingen. In groep 7 hebben we daarom besloten om Snappet uit te proberen.
We gebruiken dit alleen om de verwerking van de lesstof nog meer op maat aan te
kunnen bieden aan de leerlingen. De leerkracht geeft net als altijd de instructie les
uit de methode “Wereld in getallen”. De verwerking doen de kinderen op hun tablet.
Op basis van de antwoorden krijgen de kinderen moeilijkere of makkelijkere opgaven
per leerdoel. Zo krijgen ze altijd sommen op hun eigen niveau. De meester ziet ook
in 1 overzicht wat de kinderen beheersen en wie nog extra instructie nodig heeft.
In groep 8 zullen we over een aantal weken Gynzy uitproberen. Dit is de
tegenhanger van Snappet. Door beide programma’s uit te proberen kunnen we goed
kijken wat het beste bij school past, Snappet, Gynzy of toch gewoon blijven
verwerken in het schrift.
Met de groepen 1/2a en 5 gaan we Parro uitproberen. Dit is een app van
ParnasSys om makkelijk met ouders te kunnen communiceren. Met deze
app kunnen leerkrachten AVG proof een foto doorsturen, rijders vragen
voor een excursie enz. Daarnaast kunnen de 10 minuten gesprekken
gepland worden met deze app. Als deze app goed en gemakkelijk werkt
gaan we er schooljaar 2020-2021 in alle groepen mee werken. De proef
start na de voorjaarsvakantie. Ouders uit deze klassen zullen hier nog over
geïnformeerd worden.
Rapporten/10 minuten avonden
Vrijdag 14 februari krijgen de kinderen hun eerste rapport mee naar huis. Het
rapport is gemaakt voor de kinderen. Op het eerste blad van het rapport staat
beschreven hoe het rapport is opgebouwd. De cijfers achter het rapport
kunt u inzien in het ouderportaal.
Op 3 en 4 maart zijn de 10 minutenavonden. Bij het rapport zit de brief om u op te
geven voor de 10 minuten gesprekken.

Citotoetsen
In de week van 27 - 31 januari en 3 – 7 februari nemen we weer de citotoetsen af in
de groepen. Omdat de citotoetsen niet allemaal tegelijk door de leerkrachten worden
ingevoerd zetten we het onderdeel niet-methodetoetsen uit in het ouderportaal van
ParnasSys. Als alle toetsen zijn ingevoerd zetten we het weer open en kunt u de
resultaten van uw kind bekijken. De resultaten ziet u ook op het rapport van uw
kind.
Rapido typen
Aan het begin van het schooljaar is er een mail uitgegaan over typles na schooltijd
voor de groepen 6 t/m 8. Er waren toen te weinig aanmeldingen om van start te
gaan. Wilt u toch nog gebruik maken van het aanbod, dan kunt u bijgevoegd
formulier invullen en afgeven op school of rechtstreeks mailen. Heeft u zich aan het
begin van het schooljaar al opgegeven, dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.
Mochten er geen nieuwe aanmeldingen meer bij komen, dan is er dit jaar geen
typles op school.
Wonderlijk gemaakt
Ieder jaar na de voorjaarsvakantie worden in alle groepen de lessen van de methode
“Wonderlijk gemaakt” gegeven. Dit is een methode voor seksuele voorlichting.
Scholen zijn verplicht, vanuit de overheid, om hier les in te geven.
De nieuwe ouders ontvangen na de voorjaarsvakantie de ouderbrochure die bij deze
methode hoort. De andere ouders hebben deze al in eerdere jaren ontvangen. Mocht
u toch graag nogmaals een brochure ontvangen dan kunt u dat aan de leerkracht
vragen. Onderstaand het rooster wanneer de lessen worden gegeven.
Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les

1
2
3
4
5
6
7

(gr.1-8)
(gr.1-8)
(gr.1-8)
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9-13 maart
23-27 maart
6-10 april
20-24 april
11-15 mei
25-29 mei
8-12 juni

Kindgesprekken
In oktober zijn de eerste kindgesprekken gehouden in alle groepen. Het format
waarmee we de eerste gesprekken hebben gehouden is geëvalueerd. Er zijn enkele
aanpassingen gemaakt. Bij de hogere groepen laten we de kinderen het formulier
voorafgaand aan de gesprekken al invullen.
Vanaf 17 februari wordt de tweede ronde van de kindgesprekken gehouden.
Crea-carrousel
Dit jaar willen we graag een creatieve carrousel organiseren met verschillende
workshops voor de kinderen van groep 5 tot en met 8. Als school vinden we het
belangrijk om ook andere activiteiten aan het bieden en kinderen kennis te laten
maken met bepaalde technieken of werkvormen. De kinderen mogen van tevoren
een keuze maken welke workshop ze graag zouden willen volgen.
Zo kunnen ze bijv. bakken of koken, solderen, sport en spel, handletteren, radio
maken of creatief met stof en draad.
De carrousel staat gepland op vrijdagmorgen (na de pauze) 14 en 21 februari.
We hebben er zin in!

Museumplein
Op vrijdag 7 februari hopen de groepen 6, 7 en 8 naar een museum in Amsterdam te
gaan. We vertrekken om 10.00 uur bij school met de ‘museumpleinbus’.
Net als vorig jaar is de indeling als volgt:
- Groep 6: Stedelijk Museum
- Groep 7: Vincent van Gogh Museum
- Groep 8: Rijksmuseum
De kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen voor onderweg. Het is de
planning om tussen 15.00 en 15.30 uur weer terug te zijn op school.
We hopen op een leerzame en gezellig dag.
Seef
Donderdag 13 februari en vrijdag 14 februari zijn er weer pleinlessen van School op
Seef. De kinderen oefenen dan nagebootste verkeerssituaties op het schoolplein. Zo
kunnen ze wat ze hebben geleerd in de klas in de praktijk laten zien. Omdat de
lessen samenvallen met het crea carrousel doen groep 7 en 8 deze keer niet mee.
Hieronder staat de planning. Wilt u uw kinderen op deze dag hun fiets laten
meenemen?
Donderdagochtend 13 februari: groep 1/2a en groep 1/2b (de nieuwe kleutergroep
nog niet)
Donderdagmiddag 13 februari: groep 3 en 4
Vrijdagmiddag 14 februari: groep 5 en 6
Nieuws uit groep 5

De kinderen en de juffen uit groep 5 wensen u allemaal een gelukkig,
gezond en gezegend 2020 toe!

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

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

