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Voorwoord
Het lijkt altijd allemaal vanzelfsprekend, genoeg te eten
iedere dag. Wij leven in een land waarbij dit heel gewoon is,
maar we weten ook dat dit niet overal op de wereld zo is. Op
woensdag 11 maart is het weer biddag voor gewas en
arbeid. We staan er dan weer extra bij stil staan dat we ons
voedsel uit Gods hand mogen ontvangen. Dit jaar is het
thema op school “Vraag gerust!” uit Lukas 11 vers 1-13. Hier
leert Jezus ons het “Onze Vader” aan. In de klassen staan
we vooral stil bij de bede in vers 3 “Geef ons elke dag ons
dagelijks brood”. We mogen dit bidden voor onszelf maar
zeker ook voor anderen die het minder goed hebben. Wat is
het mooi om hier met elkaar bij stil te staan.
Welkom/lief en leed
In groep 1 is Cato nieuw in de klas. Veel plezier bij ons op
school gewenst.
Op 27 januari is er bij de familie Roggeveen een dochter
geboren, Geraldine. We feliciteren de ouders, Boudewijn,
Esmeralde (gr. 3) en Eduard met de geboorte van Geraldine.
Op 3 februari is er bij de familie Verkerk een zoon geboren,
Raphael. We feliciteren ook deze ouders, Julian (gr. 4) en
Simeon (gr 1/2a) met de geboorte van Raphael.
Op 4 februari is er bij de familie Tuijtel een zoon geboren,
Thije. Op het geboortekaartje staat de mooie tekst “Wat de
toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand”. Dat
geldt zeker voor de kleine Thije. Hij blijkt voor, tijdens of net
na de bevalling meerdere herseninfarcten te hebben gehad.
Met als gevolg schade op meerdere plekken in zijn hersenen.
Thije heeft daarom als allereerste baby ter wereld met een
neusspray stromale cellen toegediend gekregen. Het doel is
dat deze cellen zich verplaatsen naar de hersenen en op de
beschadigde plekken zorgen voor herstel. Ondanks de
zorgen feliciteren we de ouders, Joas (gr. 5), Jaïra (gr. 1/2b)
en Micha van harte met de geboorte van Thije.
We wensen alle ouders Gods zegen toe bij de opvoeding van
jullie kinderen.

Agenda
3 en 4 maart
10 minuten avonden
11 maart
Biddag
16 maart
15.15 uur start naschoolse
activiteit beeldhouwen gr. 6-8
17 maart
15.45 uur giga molenlanden
gym gr. 1-4.
25 maart
Studiedag team. Leerlingen vrij.
9 april
8.30 uur wees welkom uurtje
9 april
Paasviering groepen 1 t/m 8
10 -13 april
Paasvakantie
15-17 april
Eindtoets groep 8
21 april
Ontruimingsoefening brand
24 april
Koningsspelen

Naschoolse activiteit Giga Molenlanden
Voor de groepen 1 t/m 4 staat er een toffe activiteit met het thema 'dieren' gepland.
De gymzaal wordt opgebouwd tot een echte dierentuin. Kun je klimmen als een aap,
balanceren als een flamingo, springen als een kikker en jagen als een leeuw? Kom
dan dinsdag 17 maart van 15:45 – 16:30 uur naar de Beemd! Opgeven via
onderstaande link.
https://www.gigamolenlanden.nl/activiteiten-oudalblas/
Verkiezing MR
Maandag 2 maart is er een brief uitgedeeld over de MR verkiezing. Wilt u het
strookje invullen en uiterlijk vrijdag 6 maart weer op school inleveren? Mocht u de
brief niet ontvangen hebben dan horen we dat graag.
Studiedag team
Met de laatste studiedag hebben we met elkaar een doorgaande lijn gemaakt voor
begrijpend lezen en luisteren. In de groepen 1 en 2 hebben we het prentenboek van
de week ingevoerd. Iedere dag wordt hier uit voorgelezen. In groep 3 gaan we hier
verder mee met het themaboek van de leesmethode. Vanaf groep 4 hebben we met
elkaar afgesproken hoe we de vernieuwde lessen van nieuwsbegrip opbouwen en
aanbieden.
Woensdag 25 maart is er weer een studiedag en zijn de kinderen vrij. Deze keer is
het een studiedag met het thema “eigenaarschap”, georganiseerd door ons
samenwerkingsverband Driegang.
Kwink
De komende weken wordt er met de lessen van Kwink aandacht besteed aan: zien
en begrijpen hoe de ander zich voelt, liefde en het maken van keuzes.
Dammers
De pupillen van onze school zijn tweede geworden op het Molenlandentoernooi. De
welpen hebben zelfs de eerste plaats bereikt. Beide teams gaan door naar de finale
van Zuid-Holland-Zuid.
De pupillen hebben inmiddels de finale al achter de rug en zijn 5e geworden. Zij
gaan door naar de halve finale NK schooldammen. Succes en zet ‘m op!

Wonderlijk gemaakt
In een eerdere nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat we weer gaan starten met
de lessen van Wonderlijk gemaakt. Volgende week geven we de eerste les.

Les
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(gr.1-8)
(gr.1-8)
(gr.1-8)
(alleen gr.
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7/8)
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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

Crea-carrousel
We mogen terugkijken op een succesvolle crea-carrousel. Er zijn taarten gebakken,
mooie kunstwerken gemaakt, foto’s gemaakt en er zijn veel kinderen sportief aan de
slag gegaan.
e hopen in de toekomst zeker meerdere keren een carrousel te organiseren.

Seef
Helaas konden de verkeerslessen voor groep 1 t/m 4 niet doorgaan i.v.m. het
slechte weer. Groep 5 en 6 konden vrijdagmiddag gelukkig wel op het plein oefenen.
Nu de kinderen met verkeer bezig zijn geweest willen we het volgende bij de ouders
onder de aandacht brengen:
-

Veel ouders die hun kinderen met de auto brengen en ophalen parkeren hun
auto vooruit in. Bij het wegrijden gaan ze achteruit de weg weer op. Als de school
uit is kan dit gevaarlijke situaties opleveren met de kinderen die voorbij fietsen.
Zou u uw auto achteruit in de parkeervakken willen parkeren? Dan kunt u de
voorbij fietsende kinderen goed zien, dat maakt de schoolomgeving weer een
stukje veiliger.

-

De fietsenstalling is bestemd voor de kinderen, die met de fiets naar school
komen omdat de afstand te ver is om te lopen. Dit zijn de kinderen die wonen in
Kooiwijk, Peperstraat, Oost- en Westeinde en de Noordzijde. De groepen 1 t/m 4
“parkeren” hun fiets achter het speellokaal. Dit omdat de ruimte in de
fietsenberging beperkt is.

In juni hebben we de laatste verkeersactiviteit op de planning staan. Dan gaan de
kinderen van het plein af om aan het echte verkeer deel te nemen. Tegen die tijd
krijgt u meer informatie.
Nieuws uit groep 6
Op 7 februari zijn we met de groepen 6,7 en 8 naar Amsterdam geweest. Iedere
groep ging die dag een museum bezoeken. Groep 6 ging naar het Stedelijk
museum.

Omdat we erg vroeg in Amsterdam waren hebben we eerst met elkaar gegeten
op het museumplein. Er waren heel veel meeuwen die graag mee wilden eten.
Daarna gingen we het museum in. We kregen eerst een rondleiding. We zagen de
gekleurde vlakken van Mondriaan. Ook hebben we de stoel van Rietveld gezien.
We liepen door 4 of 5 kamers helemaal vol met zwarte vlinders en we mochten
muziek maken op bekkens. Dit alles is van de kunstenaar Carlos Amorales.
Na de rondleiding mochten we zelf aan de gang met gekleurde vormen die
Mondriaan in zijn schilderijen gebruikte. Als we een leuke vorm hadden gemaakt
dan mochten we zelf in die vorm gaan liggen – natuurlijk op de Mondriaan manier
– zo recht mogelijk. Daarna mochten we nog een eigen figuur maken en hoefde
er niets recht te zijn.
Om half 4 waren we weer terug op school. We hebben een heel geslaagde dag
gehad.

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

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

