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Voorwoord
Agenda
Het bericht dat de scholen toch weer dicht moesten kwam
16 december:
maandag als een verrassing. We zijn nu druk bezig om alles
Geen school i.v.m. scholen sluiting
weer gereed te maken. U krijgt van ons de komende dagen
nog bericht hoe we het afstandsonderwijs vanaf 4 januari
19 december t/m 1 januari:
vorm geven. Voor de komende dagen hebben de kinderen
Kerstvakantie
enkele werkbladen/werkjes meegekregen.
Gelukkig konden we in de klassen nog kerst vieren met de
4- 15 januari:
kinderen, dat was erg fijn. Ook hebben we voor elk gezin een
leuk boekje aan de kinderen meegegeven met de
Afstandsonderwijs
kerstboodschap.
Hoe we verder kerst vieren dit jaar is al vaak in het nieuws
13 januari:
geweest. In de krant stond het stellig verwoord: ‘Houd er
Studiedag team, leerlingen vrij
maar rekening mee: geen kerst dit jaar!’ Maar wat gaat er
precies niet door dit jaar?
26 januari:
We zullen met maximaal 3 mensen samen komen met de
Naschoolse activiteit gr. 1-4
kerstdagen. De kerkdiensten zullen veel online zijn, grote
koren zullen de kerstboodschap niet laten horen. Er zullen
1 februari:
geen kerstmarkten zijn. Alle plannen moeten maar even in de
Inschrijving nieuwe leerlingen
kast gelegd worden, tot mogelijk volgend jaar.
En toch… juist nu wordt extra duidelijk dat kerst dus in feite
12 februari:
helemaal niets te maken heeft met al die fijne, aardse dingen,
1e rapport mee naar huis
die nu niet door gaan.
Kerst is het feest, waarbij het Kind Jezus geboren wil worden
19 februari:
in jouw hart. Je hart heb je altijd bij je, zelfs wanneer je in
12.00 uur start voorjaarsvakantie
quarantaine zit. Je hart kan leeg voelen, eenzaam en mogelijk
verward. Kerst betekent dat Jezus jouw lege hart wil vullen
22 t/m 26 februari:
met Zichzelf. Hij kwam ruim 2000 jaar geleden als Mens naar
voorjaarsvakantie
deze wereld, om Licht te brengen, daar waar het donker is. En
dat doet Hij nog steeds. Ook wanneer je alleen met je gezin
Kerst viert. Ook wanneer je met mondkapjes en beschermende kleding extra mag
werken in het ziekenhuis. Hoe anders het ook
is, hoe eenzaam het mogelijk zal zijn: nog
nooit heeft de boodschap van Kerst geen
doorgang kunnen vinden. Ook dit jaar, in 2020,
niet.
Kerst mag je vieren in je eigen hart. En
daarom: Houd moed. Want Kerst gaat dit jaar
sowieso door!
Namens het bestuur, team en MR wensen we u
allen toch fijne feestdagen en een goed 2021.
We

Welkom
In groep 1 zijn Norah, Micha en Eva nieuw in de klas. We wensen jullie veel plezier
bij ons op school.
Na de kerstvakantie komen er twee nieuwe gezinnen op school, familie de Kruijf en
de familie Boer. Danique komt in groep 6, Wessel en Lucas in groep 3a en Esmée in
groep 1.
Sinterklaas
Vrijdag 4 december is er in de klassen
sinterklaas gevierd. Het was erg leuk en gezellig.
Kwink
Deze week zijn we gestart met les 8. Deze les
gaat over omgaan met boosheid en ergernissen.
De volgende les gaat over hoe gedraag je je op
het schoolplein en hoe ga je met anderen om als
ze je ergeren.
Crea carrousel
De crea carrousel stond gepland op
vrijdagmiddag 15 en 22 januari. Voorlopig stellen
we deze carrousel uit totdat de kinderen weer
fysiek op school zijn. Als er een nieuwe datum
bekend is geven we dat aan u door.
Citotoetsen
De citotoetsen stonden gepland in de week van 18 januari. Deze zullen we later af
gaan nemen. Als de kinderen 18 januari weer naar school mogen is het in de eerste
plaats belangrijk om weer gewoon les te geven. De toetsen komen later wel.
Studiedag team
Woensdag 13 januari is er een studiedag met het team. De studiedag staat in het
teken van formatief evalueren. Onder formatief evalueren verstaan we de manier
waarop je leerlingen vooruit helpt in hun leerproces. Het gaat niet om het vergelijken
met andere leerlingen maar over zijn of haar eigen resultaten. Dit doen leraren door
het geven van feedback, vragen stellen, het leerdoel helder te maken en aan te
geven hoe een goed resultaat eruit hoort te zien. Met elkaar willen we nadenken hoe
we dit vorm kunnen geven met de kindgesprekken en in de lessen in de klassen.
Daarnaast zullen we ons oriënteren op een nieuwe aardrijkskunde methode en ons
verder verdiepen in de leerlijnen voor groep 1 en 2.
Naschoolse activiteit Giga Molenlanden
Deze keer is er op dinsdag 26 januari om 15.15 uur “Schilderen op Muziek”. Zit je in
groep 1 t/m 4? Dan ga jij spelenderwijs werken aan jouw kunstwerk en intussen
krijg je allerlei muziek te horen. Je mag meedoen aan een stoelendans, maar nét
een beetje anders dan je gewend bent. Het resultaat is een vrolijke tekening die je
samen met anderen gemaakt hebt en die jij mag inlijsten in je eigen geschilderde
lijstje.
Via deze link kunt u uw kind opgeven https://www.gigamolenlanden.nl/activiteitenoudalblas/.

Activiteitenaanbod BSO
Als bijlage is het activiteitenoverzicht meegestuurd voor de kerstvakantie. Dit
aanbod is voor de kinderen die deelnemen aan de buiten schoolse opvang. De bso is
er in de vakantie alleen voor de noodopvang.
Vragenlijst gemeente Molenlanden
De gemeente Molenlanden wil door middel van een vragenlijst weten wat er leeft en
speelt onder (aanstaande) ouders en verzorgers, zodat ze het aanbod van
activiteiten nog gerichter kunnen inzetten. Vragen gaan bijvoorbeeld over of
ouders/verzorgers voldoende steun in de buurt ervaren. Of over dat er voldoende
(online) informatie over opvoeden en opgroeien te vinden is. U kunt de vragenlijst
invullen door de QR code te scannen op de bijgevoegde flyer of via
https://www.molenlanden.nl/onderzoek.
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 3b
In groep 3 is lezen uiteraard één van de belangrijkste dingen die je leert.
Maar lezen doen we natuurlijk niet alleen achter de schoolbanken. Regelmatig gaan
we ook even naar buiten om daar te oefenen. Dat is eigenlijk nóg leuker! 😊
Zo spelen we weleens het spelletje ‘Dobble’: zoek een maatje en vind het woord dat
op het Dobble-kaartje van allebei staat. Dat woord schrijf je op. Zo krijg je een
schoolplein vol met zelfgeschreven woordjes!
Groetjes uit groep 3b!
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Team Groen van Prinstererschool

