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Voorwoord
Het nieuwe jaar is weer begonnen en helaas zitten de kinderen
weer thuis. We missen de verhalen van de kinderen, de
geluiden in de gangen, het plezier dat ze met elkaar maken.
Het is zo stil in de klassen. Gelukkig zien we elkaar wel via
Teams en de filmpjes. Maar elkaar in de klas zien is toch echt
wel heel veel leuker en gezelliger. De juffen en meesters
missen jullie. En voorlopig blijft dit nog wel even zo. We hopen
echt dat we elkaar op 8 februari weer in de klas mogen
ontmoeten. We kijken ernaar uit! Want dat is wat het werken
in het onderwijs ook zo mooi maakt. De kinderen in de klassen
die elke dag weer vol verwachting binnenkomen. De kinderen
die graag met elkaar nieuwe dingen willen ontdekken en leren.
In de klas met elkaar de doelen voor rekenen bekijken en zien
wat we gaan leren. Ook wij leren elke dag van jullie. Kinderen
zijn heel eerlijk in hun antwoorden en zetten ons regelmatig
aan tot nadenken. We moeten worden als een kind, zegt
Jezus. We moeten net als kinderen vol verwachting
vooruitkijken naar de toekomst en niet alleen omdat er vaccins
aankomen die ons gaan beschermen tegen corona. Maar
omdat we ons geborgen mogen weten in Gods hand. Ik moest
denken aan een bekend kinderlied van Elly en Rikkert Zet Je
Voet Maar op het Water - YouTube God helpt altijd.
Zet je voet maar op het water
Zet je voet maar op het meer
Kijk niet naar de woeste golven
Kijk gewoon maar naar de Heer

Agenda
1 februari:
Inschrijving nieuwe leerlingen
8 februari:
Einde afstandsonderwijs (mits de
lockdown niet verlengd wordt)
12 februari:
1e rapport mee naar huis
19 februari:
12.00 uur start voorjaarsvakantie
22 t/m 26 februari:
Voorjaarsvakantie
2 en 3 maart:
10 minuten avonden
12 en 19 maart:
Crea carrousel gr 5-8 van 14.0015.00 uur.
10 maart:
Biddag voor gewas en arbeid

Zinkt de moed je in de schoenen
Lijkt het net of je verdrinkt
Als je roept zal Hij je helpen
En Hij zegt: houd moed mijn kind
We wensen jullie weer heel veel succes bij het begeleiden van de kinderen thuis. We
realiseren ons dat het voor u soms ook erg lastig kan zijn, meerdere kinderen die
tegelijk huiswerk maken en uw aandacht vragen en daarnaast vaak ook nog uw
eigen werk. Heeft u vragen of lukt iets niet, bel of mail gerust.

Welkom/lief en leed
Bij Dayani (groep 5) is er op 31 december een zusje geboren, Jasmijn. Van harte
gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje. We wensen jullie veel geluk
en Gods zegen bij de opvoeding van jullie kinderen.
Er zijn twee nieuwe gezinnen op school gekomen na de kerstvakantie, familie de
Kruijf en familie Boer. Het is wel een beetje raar om nu nieuw in een klas te komen
terwijl we niet op school zijn, maar we wensen Danique (groep 6), Wessel en Lucas
(groep 3a) en Esmée (groep 1) veel plezier bij ons op school.
Afstandsonderwijs
De kinderen werken inmiddels alweer enkele weken thuis. We zijn deze keer gestart
met het werken met Teams in de groepen 5 t/m 8. Dit verloopt goed. We vinden het
heel knap hoe de kinderen al snel door hadden hoe alles werkt. Inmiddels hebben we
de lessen uitgebreid met de zaakvakken en zijn we in enkele klassen de opdrachten
module van Teams aan het uitproberen. Als dit goed werkt zullen we dit ook verder
gaan gebruiken. Het enige nadeel van Teams is de chat van leerlingen. Ook tijdens
de instructie zijn de leerlingen hier soms heel druk mee en luisteren dan niet naar de
les. De leerkrachten wijzen de leerlingen hier regelmatig op, wilt u er thuis ook op
letten? Wel zijn we bezig om het zo te gaan regelen dat de chat voor leerlingen
uitgezet wordt. We hopen dat dit zo snel mogelijk lukt.
Ook bij de groepen 1 t/m 4 hebben de kinderen nu ongeveer 1x in de week een
Teams moment. Dit is vrijblijvend, lukt het niet om in te loggen dan is dat niet erg.
We proberen om deze momenten op zoveel mogelijk vaste tijden plaats te laten
vinden en vooraf aan te geven.
Op de weekroosters staan nu steeds links waar u samen met uw kind een
Bijbelverhaal kunt luisteren Driestarjournaal ~ Reformatorische Omroep en de Henkie show.
Home - De Henkie Show - Matthijs Vlaardingerbroek. Vanaf 1 februari gaan we de dag ook als
leerkracht openen met een lied, psalm, korte overdenking of we geven een
bijbelwerkje mee.
De noodopvang is ook bij ons inmiddels erg vol. Maar mocht u toch echt opvang
nodig hebben, dan kunt u mailen naar directie@cbs-oud-alblas.nl.
Kwink
Net als in de vorige periode heeft Kwink ook weer lessen online gezet die u samen
met uw kind kunt doen. Er zitten prentenboeken bij die u kunt lezen, kleurplaten om
te printen, lessen voor thuis om te downloaden. Heeft u tijd en vindt u het leuk dan
kunt u het vinden door op onderstaande link te
klikken.Kwink voor thuis - Kwink (kwinkopschool.nl)
Bewegen met Giga Molenlanden
Elke woensdag van 11.45-12.15 uur kunnen de
kinderen samen met Zoe van Giga Molenlanden
bewegen. Als u op onderstaande link klikt komt u via
Teams bij de les. Veel plezier!
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTU1MDRhYjEtYWYzMC00Y2Q2LTg0MDktZjU5MzUyYTBhNjdh%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22afc27477-625d-42c0-9e318b3c257a4743%22%2c%22Oid%22%3a%224f728b9e-64f4-4eb9-9b7e2359b4c63ff0%22%7d
Ook is er op 2 februari van 15.45-16.45 uur een sportactiviteit op het trapveld. Zie
bijgevoegde flyer. Opgeven via GIGA Molenlanden | Naschoolse activiteiten Oud-Alblas.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Op 1 februari staat het aanmelden nieuwe leerlingen gepland. Helaas is de school
niet open en kunt u niet zomaar binnenlopen. Wilt u een nieuwe leerling aanmelden
dan kan dit door een mail te sturen naar directie@cbs-oud-alblas.nl. Geef de
aanmeldingsdatum ook gerust door aan anderen die nog geen kind op school
hebben.
Middagprogramma Moo
Elke middag vanaf 13.30 -16.00/16.30 uur wordt er door Heutink ICT een
middagprogramma gemaakt. In dit programma zitten lesjes, vragen, opdrachten
enz. die voor kinderen gemaakt worden. Elke dag is er een nieuw programma. De
kinderen kunnen dit programma bekijken door in te loggen in Moo en dan op de
tegel middagprogramma te klikken. We zien echter vooraf niet wat er in het
programma aan de orde komt, goed om ook mee te kijken of u het verantwoord
vindt wat de kinderen zien.
Muzieklessen
De naschoolse workshop “schilderen op muziek” voor groep 1-4 is helaas niet
doorgegaan. Mocht je toch graag wat met muziek willen doen dan kun je meedoen
met onderstaande online lessen.
Muziek met juf Rianne voor groep 1-4 - Thema ‘In de keuken’
https://youtu.be/jrH0o57LjdE en ‘Winter’ https://youtu.be/7NOVsXsGoW8
Tekenlessen
Vindt u het leuk om met uw kind een keer een leuke tekenles te doen, maar weet u
even geen leuk idee. Onderstaand enkele leuke ideeën.
Groep 1 en 2 een wedstrijdje schaatsen,
Groep 3 en 4 een vis met een grote bek en een bergdier,
Groep 5 t/m 8 kunststukjes uit de lucht, een cool snowboard en een nieuw bankbiljet
Rapporten/citotoetsen/10 minuten avonden
Op 12 februari krijgen de kinderen hun eerste rapport mee naar huis. We gaan de
rapporten gewoon uitdelen omdat de kinderen vanaf de zomervakantie tot de
kerstvakantie hard gewerkt hebben in de klas. Voor dat harde werken hebben ze
een rapport verdiend om te laten zien aan anderen. De
cijfers op het rapport baseren we voornamelijk op de
periode van de zomer tot de kerst en maar voor een heel
klein gedeelte op het werk dat de leerlingen thuis maken.
De citotoetsen nemen we niet af voor het rapport, deze
gaan we pas afnemen als de kinderen weer enkele weken
op school hebben gezeten. De toetsen zullen we later
toevoegen aan het rapport.
De 10 minuten avonden van 2 en 3 maart zullen we weer
telefonisch doen net als de vorige keer.
Leerlingtevredenheidspeiling
In oktober is bij de leerlingen van groep 5 t/m 8 de leerlingtevredenheidspeiling
afgenomen. De leerlingen vullen deze digitaal en individueel in. Van de uitkomst
hebben we een poster gemaakt. Deze is bijgevoegd als bijlage.
Hieronder volgt een kort toelichting bij de poster.
Bij totaal ziet u een balk met 4 kleuren. Zo geven de kinderen antwoord op de
vragen rood=onvoldoende (1), oranje=zwak/matig (2), groen=(ruim)voldoende (3)
en blauw=goed/uitstekend (4). Gemiddeld geven de kinderen de school een 3,3 op
alle vragen, dat is een ruime voldoende. Bij actiepunten ziet u de dingen die we aan

gaan pakken dit schooljaar. Verder staat er links nog een korte analyse over de
uitslag.
Adviezen VO groep 8/lio stagiare
De ouders van groep 8 ontvangen volgende week een brief met informatie hoe we
omgaan met de adviezen voor het voortgezet onderwijs. Normaal moeten deze
adviezen voor 1 maart gegeven worden, maar inmiddels is deze datum verschoven
naar 15 maart. We hopen dat de leerlingen 8 februari weer op school zijn. We
hebben dan nog even te tijd om goed naar de kinderen te kijken en zo tot een goed,
weloverwogen en reëel advies te komen.
Voor groep 8 stond er vanaf 1 februari een lio stagiaire gepland, Nathan van Uden.
De leerlingen kennen de meester al van de gymlessen die hij de afgelopen periode
heeft gegeven. Nu de leerlingen thuis les krijgen zullen we deze datum verlaten. We
willen wel graag dat de leerlingen eerst nog les krijgen van meester Gouman als ze
weer op school komen op 8 februari. De ouders van groep 8 zullen van ons nog
bericht ontvangen wanneer de lio stagiaire nu zal gaan starten en hoe we dit in gaan
richten. Het fijne van de lio stagiaire is dat de meester dan tijdens de lio de
leerlingen die dit nodig hebben in groep 8 extra kan begeleiden richting het VO.

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

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

