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Voorwoord
Het is inmiddels alweer november. Je kunt zien dat de herfst
alweer even is begonnen. De bladeren zijn bijna allemaal al
van de bomen gevallen. Buiten is het soms guur en koud. Wat
is het dan fijn om binnen lekker warm bij de kachel te zitten.
Als het goed is is ons huis een veilig plek voor ons. Met de
geschiedenislessen verbazen kinderen zich wel eens over de
leefomstandigheden van vroeger. Een huis van leem met
alleen een vuurtje om te koken en dat vuurtje zorgt dan gelijk
voor een beetje warmte. Of de soms onveilige situatie omdat
ze niet beschermd waren door bijvoorbeeld een burcht. Een
burcht zorgde vroeger voor bescherming tegen de gevaren,
binnen was je veilig. Voor David voelt God als een burcht, een
vesting lezen we in de Psalmen. Bij God ben je altijd veilig.
Gelukkig hoeven we nu niet meer in een burcht te leven om
veilig te zijn, maar we mogen nog wel steeds weten dat we bij
God altijd veilig zijn.
Welkom
In groep 1 zijn Thijmen en Kay nieuw in de klas. We wensen
jullie veel plezier bij ons op school.

Agenda
20 november:
Crea carrousel gr. 5-8, 14.00-15.00
uur
1 en 2 december:
10 min. avonden gr. 1-7
23 en 24 november:
Advies gesprekken gr. 8
25 november:
13.15 uur pietengym Giga
Molenlanden
26 november:
Schoen zetten gr. 1 t/m 4
4 december:
Sinterklaasfeest gr. 1-4 en 5-8

10 minuten avonden
Via de mail heeft u al de informatie ontvangen over de
aangepaste werkwijze met de 10 minuten avonden. De
uitnodiging via Parro om u in te schrijven voor de 10 minuten
avonden heeft u dinsdag ontvangen. Heel veel ouders hebben
zich inmiddels op deze manier al ingeschreven. U kunt u
aanmelden tot 24 november.
Voor de groepen 1 t/m 3 vervallen op dit moment de
huisbezoeken en daarom hebben we besloten om alle ouders
met de 10 minuten avonden te bellen.
Bij de groepen 4 t/m 7 kunnen ouders er zelf voor kiezen om
de leerkracht te willen spreken met de 10 minuten avonden.
Voor groep 8 zijn er geen 10 minuten gesprekken, maar
vinden de voorlopige adviesgesprekken plaats. De ouders van
groep 8 hebben van de meester al een uitnodiging ontvangen.

7 december:
16.00 uur midgetgolf Giga
Molenlanden

Sinterklaas
De kinderen in groep 1 t/m 4 mogen donderdag 26 november
hun schoen zetten in de klas. Wilt u deze dag een schoen met
uw kind meegeven?

15 en 22 januari:
Crea carrousel gr. 5-8, 14.00-15.00
uur

17 december:
19.00 uur kerstviering gr. 1-8
18 december:
12.00 uur start kerstvakantie
19 december t/m 1 januari:
Kerstvakantie
13 januari:
Studiedag team, leerlingen vrij

Op 4 december hoopt de Sint op school aan te komen. Wel zal het iets aangepast
zijn. Alleen de groepen 1 en 2 zullen de Sint opwachten op het plein en er kunnen
geen ouders bij zijn. Daarna zal de Sint in de groepen 1 t/m 4 even binnenkomen
om iets tegen de kinderen te zeggen en een cadeau te geven. Ook zal er maar 1 piet
bij aanwezig zijn.
De groepen 5 t/m 8 hebben inmiddels lootjes getrokken en maken een surprise met
een gedicht. Op vrijdagmiddag 4 december nemen ze de surprise mee en maken ze
er in de klas een gezellige middag van.
Kerstviering
Ook de kerstviering zal dit jaar anders zijn dan andere jaren.
De kerstviering is voor alle groepen op donderdagavond 17 december. Na het
kerstfeest in de klassen zal er geen gezamenlijk zingen op het plein zijn.
De kinderen worden allemaal om 19.00 uur op school verwacht. De schoolhekken
gaan om 18.50 uur open.
Bij de groepen 1 en 2 kunnen er dit jaar geen ouders bij zijn. Dit vinden we erg
jammer, maar het is helaas niet anders.
Om 20.00 uur is het kerstfeest afgelopen en kunnen de kinderen bij het schoolhek
opgehaald worden. Wilt u als ouders met het wachten de 1,5 meter afstand
bewaren? Alvast bedankt!
Giga Molenlanden
De komende weken zijn er weer twee naschoolse activiteiten van Giga Molenlanden.
Op 25 november is er om 13.15 uur nog pietengym in de Beemd voor de groepen 14. En op 7 december is er van 16.00-16.45 uur midgetgolf in de Beemd voor de
groepen 3-8. Opgeven kan via deze link. https://www.gigamolenlanden.nl/sportoudalblas/
Scholenmarkt VO
Elk jaar organiseert de gemeente
Molenlanden een scholenmarkt VO. Ouders
en kinderen kunnen zich op deze avond
goed oriënteren op alle VO scholen die er
zijn. Door de corona kon dit niet doorgaan.
Als alternatief hebben ze nu een website
gemaakt met alle informatie van alle
scholen.
https://www.molenlanden.nl/scholenmarkt
Kwink
Bij Kwink is er weer een nieuwe koelkastposter. Deze keer met een kwaliteitenspel
om te spelen met uw kind. Ook is er weer een nieuwe ouderbrief met het aanbod
van de lessen de komende weken. De koelkastposter en de ouderbrief zijn
bijgevoegd als bijlage.
Deze week zijn we gestart met les 6. De kinderen leren bij deze les wat hun
kwaliteiten zijn. De volgende les leren ze de kwaliteiten van anderen te benoemen.
Crea carrousel
De afgelopen weken heeft op vrijdagmiddag de crea carrousel gedraaid voor de
groepen 5 t/m 8. De laatste les van deze keer is aanstaande vrijdag. De kinderen
hebben vooraf aangegeven wat ze graag wilden doen. Op basis van deze keuzes
hebben we de indeling gemaakt. In de crea carrousel zitten deze keer de volgende
onderdelen: naaien, solderen, koken, boerderij tour, drummen, schilderen,
programmeren en sport en spel. Hieronder ziet u een kleine impressie van deze

leuke middagen. De volgende crea carrousel start 15 januari en zal weer enkele
andere onderdelen bevatten. Bij elke crea carrousel willen we een aanbod bieden
voor leerlingen die liever met hun handen werken, de klussers, maar ook voor alle
andere leerlingen zit er steeds iets nieuws tussen om te leren.

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.

Nieuws uit groep 3a
Na een paar maanden leesles gaat het lezen ons al best goed af!
We hebben inmiddels drie thema’s achter de rug. De groep, De boom, Eet smakelijk
en nu starten we met het thema Op wielen. Op het klankenbord plakken we alle
letters die we geleerd hebben, na 6 thema’s kennen we alle letters.. en is er een
verrassing!
Ondertussen hebben we crea-les gehad van Eefke, deze juf is 3 keer bij ons in de
klas geweest. Hieronder kunnen jullie onze creaties zien die onze klas momenteel
sieren.
Afgelopen weken zijn er 2 stage-juffen in de groep geweest, juf Arkeraats en juf
Stam. Zij zullen verder in het schooljaar nog een keer 2 weken komen.
Na iedere vakantie krijgen de kinderen een nieuwe plaats in de groep.. altijd even
wennen, maar we zien ook leuke nieuwe contacten/ afspraakjes ontstaan.

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

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

