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Voorwoord
De school is inmiddels alweer een week geheel open. We
vinden het fijn om alle kinderen weer in de klas te hebben
en les te kunnen geven. Ouders nogmaals hartelijk
bedankt voor jullie inzet de afgelopen weken!
We mogen ook heel dankbaar terugkijken op de afgelopen
periode. We hebben gelukkig niet te maken gehad met
ouders en kinderen die ernstig ziek zijn geworden door
Corona. Geen lerarentekorten in de klassen door zieke
leerkrachten. Het lijkt vaak heel gewoon maar de
afgelopen periode heeft ons ook doen beseffen dat het
allemaal niet zo gewoon is. Hier mogen we God voor
danken. Hij is onze Beschermer en zal over ons waken. In
goede tijden maar ook in slechte tijden.

Agenda
Dinsdag 16 juni:
Alle groepen school i.p.v.
schoolreisje
Vrijdag 19 juni:
Verkeersexamen (theorie) groep 7
Woensdag 24 juni:
Studiedag team, alle leerlingen
zijn vrij
Vanaf 6 juli:
Afscheidsactiviteiten van groep 8
t/m 14 juli

Welkom/Lief en leed
Vrijdag 10 juli:
In groep 1 zijn er weer twee nieuwe leerlingen in de klas,
Rapport gr. 1-8 mee
Anna en Wies. Welkom en heel veel plezier bij ons op
school!
Dinsdag 14 juli:
Mirthe (gr. 1) is alweer enkele weken thuis en het gaat
Afscheidsavond groep 8
heel goed met haar. De bloedwaarden blijven netjes
doorstijgen en ze heeft zelfs alweer gefietst. Door middel
Donderdag 16 juli:
van KlasseContact kan ze een 'digitaal bezoekje' aan haar
12.00 uur begin zomervakantie
klas brengen. Dat is erg leuk. Zo kan ze toch meedoen
t/m 28 aug.
met de lessen en ook met de juf en de kinderen praten.
Mirthe haar broers, zussen en ouders zijn heel dankbaar
dat het zo goed mag gaan.
Juf de Waal ligt op dit moment in het ziekenhuis. Ze heeft colitis ulcerosa, een
chronische ontsteking van de dikke darm. De medicijnen werken al weken niet goed
en daarom krijgt ze nu via het infuus zwaardere medicatie. Hopelijk zal dit gaan
werken. Anders zal ze geopereerd moeten worden. We wensen de juf heel veel
sterkte toe! Mocht u een kaart willen sturen naar de juf, het adres: Albert Schweitzer
ziekenhuis, Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht, Afdeling A2 kamer 9.
Afscheid
Aan het einde van het schooljaar nemen we van 5 personeelsleden afscheid. Juf
Roodnat, juf de Waal, juf Luiten, juf Alderliesten en de schoonmaakster mevr.
Gelderblom. We hadden heel veel feestelijke activiteiten gepland staan maar helaas
kan het geen groots afscheid worden. Dat is erg jammer. Ze hebben allemaal heel
veel jaren met veel inzet bij ons op school gewerkt.

Nieuwe leerkracht/onderwijsassistent/schoonmaakster
In het nieuwe schooljaar komt Lisanne de Jong ons team versterken als leerkracht.
De afgelopen periode heeft ze met veel plezier en inzet haar lio-stage bij ons op
school gedaan. We zijn heel tevreden over hoe Lisanne in deze bijzonder periode
haar werk heeft gedaan. We vinden het dan ook erg fijn dat ze bij ons komt werken.
Daarnaast hebben we er ook een nieuwe onderwijsassistent bij voor het nieuwe
schooljaar. Gerlinde Boelen komt drie dagen in de week de leerkrachten
ondersteunen bij de lessen en extra ondersteuning aan kinderen bieden.
Per 1 september zal Jolanda van Muijlwijk bij ons komen werken als
schoonmaakster. We zijn blij dat het hele team zo weer compleet is.
Mijn naam is Lisanne de Jong, 21 jaar oud en ik ben momenteel
druk bezig met de afronding van de PABO in Gouda. De Groen
van Prinstererschool is zeker geen onbekende plek voor mij,
want ik woon al mijn hele leven in Oud-Alblas en heb hier zelf
ook als leerling op school gezeten. Bijzonder om hier nu als
leerkracht terug te keren. Naast studeren en voor de klas staan
houd ik me graag bezig met muziek maken (met name
gitaarspelen), lezen of een heerlijk rondje wandelen in de
natuur. Ik zie er naar uit om mijn leerlingen hier ook een beetje
enthousiast voor te maken! :-)
Even voorstellen, ik ben Gerlinde Boelen, 19 jaar en ik woon in
Sliedrecht.
Ik ben graag creatief bezig en ook ben ik erg graag met muziek
bezig, zowel het zelf spelen als het zingen en het luisteren
ervan. Vanaf jongs af aan droom ik er al van om te werken met
kinderen, dit mag ik na de zomervakantie op de Groen van
Prinstererschool gaan doen als onderwijsassistente.
Rapport
In de jaarplanning stond het tweede rapport op maandag 6 juli. Dit hebben we
verzet naar vrijdag 10 juli. De leerkrachten hebben dan net nog meer zicht op wat
de kinderen allemaal geleerd hebben de afgelopen periode.
Er zullen wel enkele aanpassingen zijn op het rapport, omdat het onderwijs de
afgelopen periode toch anders is geweest. Voor sommige vakken zullen er veel
minder cijfers zijn dan anders. Toch willen we de kinderen graag een rapport
meegeven omdat ze trots mogen zijn op wat ze afgelopen periode gepresteerd
hebben.
(Cito)toetsen
Met het team hebben we nagedacht hoe we nu om moeten gaan met de
methodetoetsen en de citotoetsen. Door het afnemen van toetsen krijgen de
leerkrachten een heel goed beeld van waar de kinderen nu staan. Wat gaat goed en
waar zitten de hiaten.
De methodetoetsen die nu aan de beurt zijn zullen we gewoon afnemen. We gaan
geen gemiste toetsen inhalen. Als blijkt dat op een toets een onderdeel door de hele
klas niet goed gemaakt is gaat de leerkracht dit onderdeel eerst nog oefenen met de
klas. Als de leerkracht ziet dat de kinderen het wel gaan beheersen zal dit onderdeel
van de toets opnieuw afgenomen worden. Alleen het laatste cijfer zal meetellen op
het rapport.

Ook hebben we besloten om de citotoetsen wel af te gaan nemen. We nemen nu
alleen de citotoetsen af van (begrijpend) lezen, rekenen en spelling. We gaan de
uitslagen van deze toetsen niet gebruiken voor de adviezen VO of andere metingen.
We willen deze resultaten echt gebruiken om goed te analyseren waar de klas en de
kinderen nu staan in hun ontwikkeling na de periode van thuisonderwijs. Vragen die
daarbij leidend zijn: waar hebben ze nog moeite mee en wat lukt juist wel?
Als we dit snel en goed in beeld hebben kunnen we ons onderwijs de komende
periode hier op af gaan stemmen.
Formatie nieuwe schooljaar
Na een weloverwogen traject zijn we blij dat we de formatie voor het nieuwe
schooljaar weer rond hebben en met u kunnen delen. In onderstaand overzicht ziet u
welke leerkrachten er in schooljaar 2020-2021 voor de klas staan.
We zijn druk bezig om een goede en evenwichtige verdeling van kinderen te maken
voor de twee groepen 3. Ouders hebben aan kunnen geven bij welk
vriendje/vriendinnetje hun kind graag in de klas wil komen. We kunnen niks
garanderen, maar willen er wel rekening mee houden. Na de studiedag van 24 juni
zullen we voor de groepen 1 t/m 3 bekend maken in welke groep uw kind komt.
maandag
Juf Mans
Juf van de
Ruit
Juf van den
Berg

dinsdag
Juf Mans
Juf van de
Ruit
Juf van den
Berg

woensdag
Juf Mans
Juf van de
Ruit
Juf Stuij

donderdag
Juf ‘t Hoen
Juf Bruinsma

vrijdag
Juf ‘t Hoen
Juf Bruinsma

Juf Stuij

Groep 3b
Groep 4

Juf de Jong
Juf van
Dongen

Juf de Jong
Juf van
Dongen

Juf de Jong
Juf van
Reeuwijk

Groep 5

Juf van
Hemert
Juf van As
Meester Boer
Meester
Gouman

Juf de Koning

Juf de Koning

Juf van As
Meester Boer
Meester
Gouman

Juf van As
Meester Boer
Meester
Gouman

Juf de Jong
Juf van
Dongen
(ochtend)
Juf van
Reeuwijk
(middag)
Juf de
Koning
Juf Kortleve
Meester Boer
Meester
Gouman
Juf van
Reeuwijk
(ochtend)

Juf Stuij
Juf van den
Berg (1x in
de 4 weken)
Juf de Jong
Juf van
Reeuwijk

Groep 1
Groep 1/2
Groep 3a

Groep 6
Groep 7
Groep 8
Plusgroep

Juf de
Koning
Juf Kortleve
Juf de Vries
Meester
Gouman

Schooltijden
De hekken van school gaan om 8.25 uur en 12.55 uur open. De eerste groepen
kunnen dan naar binnen. Wilt u er op letten dat de kinderen op hun eigen tijd naar
school komen? Wilt u er bij het schoolhek ook op letten dat u de 1,5 meter afstand
houdt en niet te dicht bij de opening gaat staan? Alvast bedankt!
Kwink
Nu de kinderen weer heel de week op school zijn besteden de leerkrachten weer
extra aandacht aan groepsvorming. Ook de methode Kwink helpt hierbij. In de
laatste schoolweken zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: hoe ga je

om met winnen en verliezen, gezamenlijk een spel spelen en een terugblik op het
afgelopen jaar.
Snappet/Gynzy
In januari waren we in groep 7 gestart met het uitproberen van Snappet. Later heeft
groep 8 Gynzy ook uitgeprobeerd. Toen de leerlingen opeens thuis kwamen te zitten
was het heel fijn dat de andere klassen ook met Gynzy konden werken. De
uitprobeerfase is wel heel anders verlopen dan gedacht. Als we Snappet en Gynzy
met elkaar vergelijken heeft Snappet voor ons meer pluspunten dan Gynzy. En
daarom hebben we besloten om het uitproberen van Snappet volgend jaar door te
laten lopen met de huidige groep 7 (dan groep 8). We nemen nu nog geen definitief
besluit of we Snappet gaan gebruiken als verwerkingssoftware omdat we door het
thuisonderwijs er nog te weinig van kunnen zeggen. De proef zetten we volgend
schooljaar dus voort.
Psalm aanleren
Op maandag leren we in de groepen 3 t/m 8 altijd een psalm aan en overhoren de
psalm volgens het rooster. In heel veel klassen wordt de psalm nu opgezegd i.p.v.
gezongen. In het protocol “opstart basisonderwijs” staat dat de muzieklessen weer
door mogen gaan. Toch zijn we hierin nog wel wat terughoudend. We zingen wel,
maar niet zoveel als vroeger.
Schoolreis kleuters
Het schoolreisje van de kleuters op 23 juni gaat niet door. Wel zullen we per klas in
de laatste schoolweken nog een feestdag organiseren om de verjaardag van de juf te
vieren. U hoort nog van ons wanneer we de juffendag vieren.
Belafspraak leerkracht
De kinderen hebben een hele periode van thuisonderwijs achter de rug. Thuis heeft u
van heel dichtbij het leren van uw kind gezien. Misschien heeft u wel gemerkt dat
iets heel goed werkt bij u kind. Of u wilt graag iets doorgeven waarover u zorgen
heeft. U kunt dan met de leerkracht van uw kind een belafspraak maken om dit te
bespreken. Via de mail kunt u een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.
Groep 8
Het afscheid van groep 8 is anders dan andere jaren, maar we maken er een leuk
feest van. In de week vanaf 6 juli staan er allerlei leuke activiteiten op de planning.
De ouders van groep 8 ontvangen hier nog een mail over.
De musical zal verfilmd worden en gaan we met elkaar kijken tijdens de
afscheidsavond op 14 juli.
Schoonmaak
Op maandag 29 juni en woensdag 15 juli stonden de
schoonmaakavonden gepland. Deze kunnen niet doorgaan
omdat er geen ouders in de school mogen komen. De
leerkrachten zullen deze avonden zelf op school samen met de
schoonmakers de stoelen en tafels schoonmaken. Bij de
groepen 1 t/m 3 is er altijd heel veel speelgoed om ook nog
schoon te maken. We willen de kinderen allemaal wat mee
naar huis geven zodat u thuis ook iets schoon kunt maken. Dit
zal ons enorm helpen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gym
We mogen nog niet gymmen in de Beemd omdat deze door de gemeente nog is
gesloten voor gymactiviteiten. We gaan met de kinderen buiten gymmen als het
weer het toelaat. Op dinsdagochtend is er steeds een meester van Giga Molenlanden
om de buitenles te verzorgen. De groepen 3-8 hebben daarom steeds afwisselend op
de ochtend of de middag gym zodat alle leerlingen les krijgen van de meester.
Studiedag
Woensdag 24 juni hebben we als team een studiedag. Deze dag staat in het teken
van het goed analyseren van de (cito)toetsen en het overdragen van de leerlingen
aan de nieuwe leerkracht.
Nieuws uit groep 1
Wat zijn we blij om weer met de HELE klas bij elkaar te zijn! We kunnen gezellig
spelen, zingen, knutselen en nieuwe dingen leren met elkaar. Daar genieten we van!
Intussen zijn Anna en Wies 4 jaar en mogen zij ook elke dag naar de berenklas.
Volgende week komt ook Ilyza er nog gezellig bij. Welkom allemaal, we hopen dat
jullie veel plezier hebben op school! Via een beeldscherm is Mirthe vrijwel elke dag
bij ons op school. Ze doet mee met de kringactiviteiten en doet thuis hetzelfde als
wij op school. We zijn daar allemaal goed aan gewend. Fijn dat je weer bij ons kunt
zijn, Mirthe! We praten en werken nu over dieren onder water. Dat heeft juffrouw
Manuela bedacht. Zij bedenkt ook iedere keer leuke liedjes, knutsels en heeft de klas
leuk ingericht met een watertafel waar de kinderen natuurlijk heel graag mee spelen.
We zijn ook nog met andere dingen bezig, maar dat is een GROOT geheim wat de
pappa's niet mogen weten. Dus mondje dicht allemaal! Vanaf 22 juni gaan we met
elkaar praten en werken over de zomer en over de vakantie.

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

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

