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Voorwoord
Volgende week begint de herfstvakantie. De kinderen hebben
inmiddels alweer 6 weken op school gezeten. We zijn blij en
dankbaar dat de meeste kinderen gewoon elke dag op school
zijn. In de tijd waarin we nu leven is het naar school gaan toch
minder vanzelfsprekend geworden. En vooruit kijken wat we dit
schooljaar allemaal nog gaan doen is en blijft lastig. Bij iedere
activiteit wegen we af wat wel kan en wat niet kan. Ook weten
we niet hoe het virus ons leven de komende periode zal
bepalen. Wel weten we dat we in alles God mogen danken. Ook
het thema van dankdag gaat hierover “Dank God in alles”. Het
gaat over Paulus, die per schip op weg is naar Rome. Hij zit op
de boot, als gevangene, in een zware storm. Midden in het
natuurgeweld neemt hij de tijd om brood te breken en God te
danken. Paulus leert ons hier om in de storm op God te
vertrouwen. Dit mogen wij nu ook doen in deze tijd die zo
anders is dan dat we gewend zijn. Dit geven we de kinderen op
school ook mee en in het bijzonder op 4 nov. op dankdag.
Lief en leed
Mirthe (groep 1/2) mag voorzichtig aan weer naar school. Dat
is heel mooi nieuws. Voorlopig komt ze eerst alleen met
buitenspelen en langzaam bouwen we dit weer op. Mirthe heel
veel plezier weer bij ons op school. We hopen dat je snel weer
gewend bent in je eigen klas.
Omdat Mirthe niet meer ingeënt is tegen kinderziektes is het
belangrijk dat als uw kind bv. waterpokken, rode hond enz.
heeft, u dit aan ons doorgeeft.
Op 11 september is er bij de familie van Rees een dochter
geboren. Ze heet Loïs en is het zusje van Arjan (gr. 7), Lennard
(gr. 6), Deborah (gr. 3a), Esther (gr. 1) en Naomi. We wensen
jullie veel geluk en Gods zegen toe bij de opvoeding van jullie
kinderen.

Agenda
13 oktober:
Ontruimingsoefening
19-23 oktober:
Herfstvakantie
29 oktober:
Studiemiddag team, leerlingen zijn
’s middag vrij
30 oktober:
Start crea carrousel gr. 5-8, 14.0015.00 uur
4 november:
Dankdag voor gewas en arbeid
1 en 2 december:
10 min. avonden gr. 1-8
4 december:
Sinterklaasfeest gr. 1-4 en 5-8
17 december:
Kerstviering gr. 1-8
18 december:
12.00 uur start kerstvakantie

Meester Gouman is maandag 5 oktober verrast
in zijn klas met taart en een bloemetje. Hij
werkt 25 jaar in het onderwijs bij ons op school.
We bedanken de meester voor al het werk wat
hij in de afgelopen 25 jaar voor onze school
heeft gedaan. En hopen dat hij nog lang zijn
werk bij ons op school kan blijven doen.

Corona
Op school ontkomen we er deze periode niet aan dat er leerkrachten verkouden zijn
en dus niet mogen werken. Deze leerkrachten zullen steeds zo snel mogelijk getest
worden en komen pas weer naar school als de test negatief is. We zullen u hier niet
steeds over informeren. Pas als een leerkracht positief getest is zullen wij u hier een
bericht over sturen. Voor de leerkracht die niet mag werken proberen we
vervanging te vinden. Tot nu toe is dat gelukkig steeds gelukt. Als dit niet lukt zullen
we dit zo snel mogelijk doorgeven via Parro.
Mocht u twijfelen of uw kind naar school mag omdat ze o.a. verkouden zijn of ze zijn
in contact geweest met iemand die corona heeft. Er is een beslisboom gemaakt voor
ouders. Deze is als bijlage bijgevoegd. Is het voor u nog steeds niet duidelijk wat nu
de regel is? Neem gerust contact met ons op.
Jaarplannen
Ieder schooljaar maakt de school een jaarplan met daarin alle zaken die ze dit jaar
ontwikkelen of waar de focus op ligt. Voor onze school zijn dat dit jaar:
- Kinderen hebben zicht op hun eigen ontwikkeling
Twee keer per jaar houden we kindgesprekken. De formulieren zijn aangepast na de
evaluatie van de kindgesprekken van vorig jaar. De leerkrachten hebben de
afgelopen week of de komende weken met elk kind een gesprek gevoerd. In de
groepen 5-8 hebben de kinderen vooraf een formulier ingevuld met vragen zoals ik
vraag om hulp als ik iets niet kan, ik werk het liefst alleen of samen enz. Bij de
groepen 1-4 vult de leerkracht samen met het kind het formulier in. Naar aanleiding
van het gesprek past de leerkracht als dat nodig is dingen aan in de klas voor het
kind. Ook willen we dit jaar nadenken hoe we de formulieren van deze gesprekken
kunnen bewaren in een portfolio of iets dergelijks. Naast deze gesprekken willen we
de tweede helft van het schooljaar een proef draaien met een leerlingenraad. Uit de
groepen 5-8 willen we met enkele leerlingen een leerlingenraad vormen om zo
kinderen mee te laten denken met de ontwikkelingen op school. Ook houden we een
leerlingtevredenheidspeiling in de week van 12 okt. om zo te kijken wat er volgens
de kinderen goed gaat en wat beter kan. De uitslag zullen we met u delen in de
nieuwsbrief.
- Stimuleren van de individuele talenten van kinderen
Vier keer per jaar staat er een crea carrousel gepland voor de groepen 5-8. De
eerste ronde start vrijdag na de herfstvakantie en zal 4 weken achter elkaar zijn. De
kinderen mogen hun voorkeur aangeven voor een workshop. Elke crea carrousel
hebben we vaste onderdelen: sport, techniek, koken, muziek enz. Dit jaar willen we
het thematisch werken hier ook in gaan verwerken, bv met elkaar een onderwerp
zoals de tweede wereldoorlog uitdiepen en presenteren. Dit gaan we later dit jaar
toevoegen en uitproberen. Daarnaast kijken we of het mogelijk is om voor het
schooljaar 2021-2022 de plusgroep hier ook een onderdeel van te laten zijn. Ook
kijken we of we een klusgroep op kunnen zetten die hier ook in mee gaat draaien.
- leerlingen zijn ICT vaardig
In groep 8 gaan we Snappet verder uitproberen. Ook zullen we een nieuwe
rekenmethode uitproberen die op dezelfde wijze als Snappet de rekensommen
verwerkt. Is de som voor een kind lastig dan gaan ze een niveau lager om het kind
toch weer verder te helpen, maakt het kind alle sommen goed dan wordt het niveau
moeilijker. Ook willen we een leerlijn ICT invoeren. Welke vaardigheden heeft uw
kind nodig voor de toekomst? En hoe kunnen we deze op de juiste wijze aanbieden?
- leesmotivatie en leesresultaten verhogen en de nieuwe taalmethode goed inzetten
We kijken goed hoe we de nieuwe taalmethode in groep 4 t/m 8 met elkaar zo
inzetten dat het leren van de kinderen goed gaat. Met het team kijken we hoe
woordenschat goed aangeleerd kan worden, welke lessen grammatica nodig zijn en
welke lessen al in onze spellingsmethode zitten. Daarnaast gaan we samen met de

gemeente Molenlanden kijken of het mogelijk is om voor schooljaar 2021-2022 een
schoolbieb op te zetten en hiervoor leerkrachten als leescoördinatoren op te leiden.
- gebruik Parro
Met elkaar bekijken en evalueren we het gebruik van Parro. Werkt het indelen van
de 10 minuten avond door middel van Parro, is het opgeven van huiswerk in de
kalender duidelijk enz. Ook kijken we of de website anders ingericht moet worden nu
we meer met Parro werken.
- nieuwe aardrijkskunde methode
We gaan ons oriënteren op een nieuwe aardrijkskundemethode voor de groepen 5-8.
Deze zal in schooljaar 2021-2022 ingevoerd gaan worden.
-samenwerken met voorschoolse voorzieningen
Met de peuterspeelzaal kijken we hoe we de doorgaande lijn peuterspeelzaal
basisschool nog meer kunnen versterken.
Studiemiddag team
Donderdagmiddag 29 okt. heeft het team een studiedag. Deze heeft als thema:
“Welbevinden en betrokkenheid vergroten”. Deze masterclass zal gegeven worden
door Carm Barten. Met elkaar gaan we kijken hoe de kinderen nog meer betrokken
kunnen worden bij hun eigen leerproces wat het welbevinden en de motivatie
verhoogt. Dit past precies bij ons jaarplan “kinderen hebben zicht op hun eigen
ontwikkeling”.
Scholenmarkt VO/openles morgen
De scholenmarkt voor de groepen 7 en 8 gaat dit jaar niet door i.v.m. de corona
maatregelen. Dit geldt ook voor de open lesmorgen van 11 nov. in de groepen 1-8.
Hoofdluis
Na de herfstvakantie gaan we uw kinderen weer controleren op de aanwezigheid van
luizen en neten. Hier en daar worden nog luizen en/of neten aangetroffen… het blijft
dus opletten. Voor zowel uzelf als de luizen moeders. Er zijn goede luizenkammen
aangeschaft die u voor 4 euro per stuk bij ons kunt kopen. Ze liggen in het
magazijn. Verder wil ik bij actieve luizen besmetting het gebruik van dimeticon
aanbevelen. Een potje is te koop voor ongeveer 7 euro bij Kruidvat, AH en vast nog
meer winkels... gebruik dit middel volgens de aangegeven gebruiksaanwijzing op
dag 1 en 8.
Hartelijke groet van de luizen moeders.
Gebedsgroep
Als u wilt bidden voor onze school kan u dat thuis doen,
maar er is ook een gebedsgroep die eenmaal per twee
weken een uurtje bijeenkomt om de school met haar
medewerkers, kinderen en ouders op te dragen in gebed.
Wilt u zich aansluiten? Stuur dan een appje naar
Flooranne Alting (06-24455608) dan hoort u waar en
wanneer we samenkomen..
U bent van harte welkom..!!
Kwink/pesten
Komende weken gaan de kwinklessen over opkomen voor elkaar en kiezen voor de
groep.
Juf van de Berg heeft in de anti-pestweek in de groepen een presentatie gehouden
over wat pesten is en wat de gevolgen kunnen zijn, maar ook hoe voorkomen we dit
nu met elkaar.

Parro
Heeft u in Parro nog niet uw privacy voorkeuren
aangegeven? Wilt u dit dan nog doen? Dan weten wij van
welke kinderen we beeldmateriaal mogen gebruiken.
Hieronder leest u hoe u dit kunt doen. Alvast bedankt!
Ga in Parro onderin naar het vierde tabblad. Tik dan op
privacy voorkeuren en geef per kind aan wat de voorkeuren
zijn. Dit doet u door op de stipjes of het potlood achter het
kind te klikken.
Typen ambrasoft
De licentie voor het typen van ambrasoft waar de kinderen in de thuiswerkperiode
mee konden leren typen werkt weer. De kinderen kunnen inloggen zoals ze gewent
waren en het programma gaat verder waar ze gebleven zijn.
Nieuws uit groep 1
Hallo allemaal!
Wij zitten nu al een tijdje op school en het is heel gezellig in de klas! Eerst hebben
we gewerkt over Elmer, de kleurtjes olifant en nu gaan we aan de slag over vroeger:
ridders, kastelen en prinsessen!
Groetjes van groep 1

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

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

