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Voorwoord
Een heel bewogen en bijzonder schooljaar ligt bijna weer
achter ons. Wie had ooit kunnen denken dat de school
enkele weken gesloten zou worden en de kinderen thuis,
samen met u, aan het werk moesten. We willen u allen
hartelijk bedanken voor de goede samenwerking.
Volgende week ontvangt u van ons als dank hiervoor een
tijdschrift met de toepasselijke titel, OUDERS BEDANKT!
Ook een bijzonder einde van het schooljaar is het voor de
personeelsleden die afscheid nemen. Ze hebben vele
jaren met plezier met de kinderen op school gewerkt. We
willen ze hartelijk danken voor al hun inzet in alle jaren
op school en wensen ze Gods zegen toe! Dit willen we
doen met de tekst van dit mooie lied.
Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
Waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
Vervult, beschermt en zegent jou.
Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen. Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven. Blijf op hem hopen:
Leef je geloof elke dag!

Agenda
Vanaf 6 juli:
Afscheidsactiviteiten van groep 8
t/m 14 juli
Vrijdag 10 juli:
Rapport gr. 1-8 mee
Maandag 13 juli:
IJs trakteren
Maandag 13 juli:
Speelgoed mee naar huis om
schoon te maken gr.1-3
Dinsdag 14 juli:
Groep 8 trakteert alle leerlingen
Dinsdag 14 juli:
Afscheidsavond groep 8
Donderdag 16 juli:
12.00 uur begin zomervakantie
Maandag 31 augustus:
Eerste schooldag

https://www.youtube.com/watch?v=bSdU4WN_BRs
We wensen u allen een hele fijne vakantie en tot in het nieuwe schooljaar!
Welkom/Lief en leed
Er is in groep 1 nog 1 nieuwe leerling bijgekomen, Ilyza. Welkom bij ons op school!
Juf de Waal is weer thuis uit het ziekenhuis. Met de medicatie die ze nu heeft gaat
het weer iets beter met haar, maar ze blijft heel kwetsbaar. We bidden voor verder
herstel voor de juf.
Afscheid
Zoals u al weet nemen we aan het einde van het schooljaar van 5 personeelsleden
afscheid. Juf Roodnat, juf de Waal, juf Luiten, juf Alderliesten en de schoonmaakster

mevr. Gelderblom. Op maandagmiddag is het daarom feest en trakteren ze alle
kinderen deze middag op een ijsje.
Ook nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8. Wat een bijzonder jaar
hebben jullie dit laatste schooljaar gehad. Geen eindtoets, geen kamp, maar
gelukkig wel veel leuke activiteiten deze laatste schooldagen. Dinsdagochtend 14 juli
trakteren jullie buiten op het plein alle leerlingen van de school. En ’s avonds de
afscheidsavond en dan zit het erop. We wensen jullie heel veel succes op het
voortgezet onderwijs!
Sarah (gr.1), Floortje (gr. 5) en Janna (gr. 6) gaan na de zomervakantie in
Bleskensgraaf naar school. Heel veel succes op jullie nieuwe school!
Afscheid juf Roodnat
Na 41 jaar op de Groen van Prinstererschool is het nu echt wel tijd om afscheid te
nemen. Mijn hoofd is nog steeds jong maar mijn benen gaan het wel eens voelen.
Het is nog ietwat onwerkelijk en vooral in dit jaar met het coronavirus. Er zal geen
groots afscheid komen voor de vakantie. Ik had graag de ouders en alle oud
leerlingen gedag willen zeggen op het plein. Nu doe ik dit met een geschreven stukje
en misschien kom ik nog veel mensen hier en daar tegen. Ik bedank de hele
gemeenschap van Oud-Alblas, alle kinderen, nu soms ouders en zelfs grootouders,
die ik in de klas mocht hebben en waar ik al die jaren zoveel plezier aan heb beleefd.
Bovenal heb ik van de kinderen geleerd om onvoorwaardelijk op God te vertrouwen
en elk jaar weer het verhaal van de kinderzegening te vertellen en te weten dat het
woord van Jezus altijd waar is! Ook het verhaal van Zwartvlekje, het verloren
schaap, vertelde ik graag aan de kinderen.
Er blijven vele herinneringen over en ik zal altijd met een lach terugdenken aan de
Groen van Prinstererschool.
Dank allemaal en ik wens het bestuur en het team alle goeds en wijsheid toe.
Joke Roodnat
Afscheid juf Luiten
Jaren zeggen niet zoveel
maar de inhoud des te meer.
Momenten met een gouden rand
vergeet je echt nooit meer
Een couplet uit het lied: Alles heeft zijn tijd
Hiermee wil ik zeggen dat de 25 jaar op de Groen van Prinstererschool voor mij
altijd bijzonder waren.
Eerst als handwerkjuf en de laatste 10 jaar als RT-juf.
Voor de kinderen was ik soms de juf van een bepaald kind, voor anderen de
lees- en/of rekenjuf. De dagen dat ik op school met kinderen werkte waren voor mij
speciaal en waardevol. Net als het contact met ouders, bestuur ,MR en niet te
vergeten de collega's. Daar mag ik dankbaar voor zijn. Ik wens iedereen alle goeds
en Gods zegen toe. Ik ga jullie missen.
Gerda Luiten
Rapport
Vandaag hebben de kinderen hun rapport meegekregen. Voor tekenen,
handvaardigheid, muziek en gym hebben we geen waardering gegeven. Deze vakken
hebben de afgelopen weken niet onze prioriteit gehad en daarom kunnen we hier nu

niet heel veel over zeggen. De andere waarderingen zijn gebaseerd op de periode na
het eerste rapport en voor de thuiswerkperiode en de laatste schoolweken na de
thuiswerkperiode. Mocht het cijfer maar gebaseerd zijn op 1 afgenomen toets dan
vermelden we dit op het rapport. De rapporten zijn zo gemaakt dat de kinderen er
trots op mogen zijn, zie de uitleg in het rapport. Alle cijfers ziet u verder in het
ouderportaal.
Voor de groepen 1 en 2 hebben we het rapport aangepast. De leerlijnen die erin
zitten zijn voor ouders toch lastig te begrijpen. Door op het rapport nu ook taal- en
rekendoelen te vermelden ziet u gelijk wat u kind beheerst.
In de rapporten zit geen nieuwe uitdraai van de citotoetsen die de afgelopen periode
zijn afgenomen. We hebben deze toetsen afgenomen om te kijken waar we als
school mee aan de slag moeten komend schooljaar. Hierover staat ook een stuk in
de vorige nieuwsbrief. Wilt u toch graag zien wat uw zoon/dochter gepresteerd heeft
dan kunt u in het ouderportaal kijken. Sommige leerlingen hebben iets minder
gepresteerd dan andere keren, maar hier gaan de leerkrachten aan werken. Over het
algemeen zijn de resultaten, ook na de periode van thuisonderwijs, niet heel
afwijkend. En zoals altijd geldt voor de citotoetsen, het is een momentopname en
leerkrachten zien het gehele beeld van uw kind.
De kinderen mogen vooral trots zijn op wat ze de afgelopen tijd hebben geleerd en
dat was deze periode zeker meer dan alleen taal, rekenen enz.
Uitvegen groep 2
Het is op school een traditie om de kinderen van groep 2 uit te
vegen. We vegen ze dan met een mooi versierde bezem van de
kleuterschool naar groep 3. Normaal doen we dit onder grote
belangstelling van ouders en de andere kinderen van de school. Dit
jaar is deze traditie er wel maar in aangepaste vorm. De leerkracht
maakt tijdens het uitvegen een foto van elke leerling en zal deze
op Parro plaatsen bij hun eigen groep. Zo kan iedere ouder toch
zien hoe hun zoon/dochter wordt uitgeveegd.
Parro
In het nieuwe schooljaar gaan we, na de afgelopen proefperiode, werken met Parro.
Met het team hebben we afspraken gemaakt over hoe we Parro in gaan zetten. Alle
activiteiten en het huiswerk van de kinderen komen in de agenda te staan. Het
indelen van de 10 min. avonden zal ook via Parro gaan gebeuren. In het nieuwe
schooljaar laten we u weten hoe dit werkt. U kunt gemakkelijk en snel een vraag
stellen aan de leerkracht van uw kind. U kunt zien wanneer een leerkracht
beschikbaar is en u een vraag kunt stellen. Op werkdagen zijn de leerkrachten
tussen 8.00-17.00 uur beschikbaar. Ook zullen leerkrachten regelmatig een bericht
op Parro zetten van de klas. Na enkele maanden evalueren we en kijken we wat
goed werkt en waar nog een aanpassing gedaan moet worden.
Versoepelingen corona maatregelen
Vanaf 1 juli is er voor het basisonderwijs weer een nieuw protocol met maatregelen.
We hebben besloten om aan het einde van het schooljaar geen wijzigingen meer
door te voeren. In het nieuwe schooljaar zullen we een aantal nieuwe maatregelen
doorvoeren.
- Ouders mogen voor een gesprek met de leerkracht weer op school komen. Vooraf
zullen we wel checken of u geen corona klachten enz. heeft.
- Er zijn geen aparte breng- en haaltijden meer. Om 8.20 uur en 12.50 uur gaat het
hek open en vanaf deze tijd mogen de kinderen naar binnen. De kinderen gaan niet
op het plein spelen maar gaan gelijk naar binnen. Om 8.30 uur en 13.00 uur
beginnen alle groepen met de lessen en moet uw kind in de klas zijn. Om 12.00

(woensdag 12.15 uur) en 15.00 uur komen de kinderen weer naar buiten. We gaan
alleen gebruik maken van de ingangen die grenzen aan het plein.
- Met de pauzes zijn er weer twee groepen tegelijk op een plein.
- We gaan weer gymmen in de Beemd. Het nieuwe gymrooster komt op de website
van school. De groepen 3a en b gaan gezamenlijk naar de gym.
De andere coronamaatregelen blijven. Zoals de looprichtingen, goed reinigen,
handen wassen en de kinderen uit groep 1 en 2 bij het schoolhek afzetten.
Planning schooljaar 2020-2021
Voor het nieuwe schooljaar hebben we alle activiteiten die nu al bekend zijn voor u in
een overzicht gezet. Dit overzicht is als bijlage bijgevoegd. In de eerste schoolweek
ontvangt u van ons weer een schoolkalender waarop ook al deze datums staan. Ook
hebben we voor u al het nieuwe psalmrooster als bijlage bijgevoegd.
Voetbaltoernooi
Giga Molenlanden organiseert in de vakantie op 3 aug. een voetbaltoernooi in OudAlblas. Verder details staan in de bijgevoegde flyer.
Activiteiten BSO
Als bijlage de activiteiten van de BSO in de zomervakantie.
Schoonmaak materiaal gr. 1-3
Zoals eerder al doorgegeven maken de leerkrachten op woensdagavond 15 juli zelf
hun lokaal schoon i.v.m. alle corona maatregelen. Bij de groepen 1 t/m 3 is er naast
de kasten, tafels en stoelen heel veel speelgoed om ook nog schoon te maken. We
geven maandag 13 juli aan de kinderen allemaal iets van speelgoed mee naar huis
om thuis schoon te maken. Wilt u dit speelgoed goed reinigen en zo snel mogelijk
weer mee naar school geven (uiterlijk donderdag 16 juli)? Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Nieuws uit groep 8

Wij nemen afscheid!!

Wij hebben met groep 8 in de afgelopen tijd veel leuke dingen gedaan:
o.a. zeskamp, tentenkamp, film kijken, naar Duinrell geweest (foto’s onderaan!)
Jullie namen zitten hierin verborgen – Groep 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Waar ligt China Niek?
Ik ga vissen natuurlijk
De inwoner van Estland is een Est Herman!
Zeg nu eens ja Rick, altijd zeg je nee
Ik vind dat je wel erg cru bent!
Je schrijft gel en geen jel Leonore
Wij gaan in juli een weekje weg
Je schiet steeds mis, mik eens goed
In Engeland zeggen ze tegen ‘jij en ik’ you and I
Wim, Arie, Lou, Rens en ik doen mee
Hij praat zo plat: Kan ie komme. Hij bedoelt, kan je komen
Je moet Isa bellen, anders komt ze echt niet
Het derde kwartaal heeft de maanden: juli, augustus en september
Die man is echt een aso, Fieke
Hij zag dat hij het fout deed: ‘Ai dan kan ik opnieuw beginnen’
Hij mag wel, maar liever ik

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Je schijft dat met een andere ij Ernst Jan
De Bulgaarse munt is een Lev, Ysbrand
Wat zal ik met die peer doen? Stoof em Kees!
Wees voorzichting, duw er nergens tegenaan
Je moet wat meer aan dat touw sjurren, anders gaan het niet los
Wil je nog katjar, Norbert, of eet je het droog op?

Werner, Reijer, Jelle, Julie, Erik, Ruben, Jari, Julia, Isabelle, Esther, Aidan, Youandi,
Levy, Jurre, Mike, Sofie, Jarno, Senna, Femke, Aniek, Lourens en Aniek.

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

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

