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Voorwoord
Wat een heerlijk weer is het de afgelopen voorjaarsvakantie
geweest. Je merkt dat de winter ten einde loopt en dat alles in
de natuur weer uit gaat lopen. De sneeuwklokjes en krokussen
zie je overal weer tevoorschijn komen. Wat is Gods schepping
toch mooi! Ook bereiden we ons weer voor op Biddag. Deze
keer is het thema voor Biddag “De biddende bouwer” uit
Nehemia 2 vers 1-20. We schenken in alle groepen aandacht
aan het thema en willen de kinderen leren om net als Nehemia
op zoek te gaan naar Gods verlangen. Nehemia doet dit
biddend en vraagt God om Jeruzalem te mogen herbouwen.
Nehemia vertrouwt hierbij op God. Dit willen we de kinderen
ook meegeven. Dat ze biddend op God mogen vertrouwen en
alles aan Hem mogen voorleggen.
Welkom/lief en leed
In groep 1 zijn er weer heel wat nieuwe leerlingen
bijgekomen. Floortje, Susan, Sanne, Fedde, Nolan en Evi
welkom bij ons op school! We wensen jullie een fijne schooltijd
toe.
Bij Lucas (groep 3a) is er in de voorjaarsvakantie een broertje
geboren, Lennard. We wensen jullie heel veel geluk en Gods
zegen toe bij de opvoeding van jullie kinderen.

Agenda
12 en 19 maart:
Crea carrousel gr 5-8
Vanaf 8 maart:
Afnemen citotoetsen in gr. 3-7
10 maart:
Biddag voor gewas en arbeid
1 april:
Paasviering gr. 1-8 in de klas
2 t/m 5 april:
Paasvakantie
6 april:
Studiedag team, leerlingen vrij
9 april:
Verkeersexamen gr. 7

19-21 april:
Meubilair/zendingsgeld
Eindtoets gr. 8
In alle klassen staan er nieuwe tafels en stoelen en bij de
groepen 1 en 2 is alles zelfs nieuw. Wat een verschil met het
23 april:
oude meubilair! De kinderen en de leerkrachten zijn er erg blij
Koningsspelen
mee. Gelukkig heeft ons oude meubilair nog een goede
bestemming gekregen. Alles is vrijdag 19 februari ingeladen in
26 april - 7 mei:
een vrachtwagen die gelijk op weg is gegaan naar een school
Meivakantie
in Sighisoara in Roemenië. De stichting Hulp-Oost-Europa
heeft dit allemaal geregeld. De komende 4 weken willen we
het zendingsgeld dat we ophalen geven aan deze stichting,
zodat ze het transport hier een klein stukje mee kunnen betalen. Geeft u uw
kinderen de komende week ook wat mee voor dit goede doel? Alvast bedankt!

Corona
We zijn heel dankbaar dat we tot nu toe alle klassen steeds les hebben kunnen
geven met alle maatregelen die er zijn rondom corona. Van veel scholen in de buurt
horen we toch dat er regelmatig klassen in quarantaine moeten. Ook bij ons kan dit
gebeuren. Als dit het geval is zullen we de klas die het betreft zo snel mogelijk
hierover informeren. Het is belangrijk dat ook u zich aan de regels houdt die er
gelden voor school. Wilt u uw kind echt thuis houden als het verkouden is en ook als
er iemand in het huishouden koorts of benauwdheidsklachten heeft? Bij deze
nieuwsbrief hebben we de nieuwste beslisboom bijgevoegd waarop precies staat
beschreven wanneer een kind wel/niet naar school mag.
Het sociaal team van de gemeente Molenlanden organiseert woensdagavond 10
maart van 20.30-21.30 een bijeenkomst voor ouders met als thema “hoe houden we
het gezellig thuis” Tijdens de online bijeenkomst krijgt u praktische tips en adviezen
om de rust in huis te bewaren. En om toch nog leuke activiteiten te ondernemen met
het gezin. Ook kunt u ervaringen uitwisselen met andere ouders/opvoeders. De kans
is groot dat iedereen tegen dezelfde dingen aanloopt en samen weet u meer dan
alleen! Hoe u zich kunt aanmelden voor deze bijeenkomst staat op de bijgevoegde
flyer.
Lessen Wonderlijk gemaakt
Ieder jaar na de voorjaarsvakantie worden in alle groepen de lessen van de methode
“Wonderlijk gemaakt” gegeven. Dit is een methode voor seksuele voorlichting.
Scholen zijn verplicht, vanuit de overheid, om hier les in te geven.
De nieuwe ouders ontvangen van de leerkracht de ouderbrochure die bij deze
methode hoort. De andere ouders hebben deze al in eerdere jaren ontvangen. Mocht
u toch graag nogmaals een brochure ontvangen dan kunt u dat aan de leerkracht
vragen. Onderstaand het rooster wanneer de lessen worden gegeven.
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Kwink
Deze en volgende week is er van Kwink een speciale les over
de verkiezingen. In de klas zullen we door middel van deze
les aandacht geven aan de verkiezingen. De komende weken
zullen de volgende onderwerpen behandeld worden: hoe
kunnen we anderen op een goede manier helpen, wat wil je
dit schooljaar nog leren, hoe kun je groeien en hoe houd je
rekening met elkaar als je samenwerkt. Als bijlage hebben we
de nieuwe koelkastposter en ouderbrief bijgevoegd.
Verkeersexamen groep 7
In groep 7 doen de leerlingen weer mee met het verkeersexamen. Helaas zal er dit
jaar door de corona maatregelen geen praktisch examen zijn. Het theorie examen
zal digitaal afgenomen worden op 9 april. Heel veel succes!

Ouderbijdrage groep 1-2
Volgende week ontvangt u weer een mail om de ouderbijdrage voor de tweede helft
van het schooljaar te betalen, €18,- per kind. Deze keer ontvangen alleen de ouders
van groep 1 en 2 deze mail. De ouderbijdrage voor de groepen 3 t/m 8 is in principe
bestemd voor het schoolreisje. We weten nu echter nog niet of de schoolreis voor
groep 3 t/m 8 door kan gaan. Zodra we zeker weten dat de schoolreis doorgaat
zullen we u dit laten weten en een mail sturen over de kosten ervan.
Crea carrousel groep 5-8
Op 12 en 19 maart staat er een crea carrousel gepland voor de groepen 5 t/m 8.
Deze zal anders zijn dan dat de kinderen gewend zijn. Door de corona maatregelen
kunnen we geen groepen mixen en zal de crea carrousel alleen in de eigen groep
plaats vinden. Tijdens deze middagen zullen de kinderen projectmatig aan de
volgende thema’s werken: uitvinden, kunst en planeten.
Vakanties 2021-2022
We hebben de vakanties voor volgend schooljaar vast voor u op een rij gezet.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

18 - 22 okt. 2021
27 dec. - 7 jan. 2022
28 febr. - 4 maart 2022
15 - 18 april 2022
25 april - 6 mei 2022
26 - 27 mei 2022
6 - 7 juni 2022
8 juli - 19 aug. 2022

Studiedag team
Dinsdag 6 april is er een studiedag met het team.
Alle leerlingen zijn deze dag vrij. Op de studiedag
staan er twee onderwerpen op de agenda. Hoe
kunnen we de methode “Kwink” nog meer
inzetten in de rest van ons onderwijs? De leraren
krijgen tips en gaan met elkaar in gesprek hoe ze
de lessen van Kwink nog beter kunnen inzetten
om de sociale vaardigheden van de kinderen bv.
tijdens een gymles te vergroten. Daarnaast kijken
we hoe we kinderen die meer uitdaging nodig
hebben nog beter kunnen signaleren in de klas.
Ook gaan we kijken hoe we het werk in de klas,
indien nodig, kunnen aanpassen aan wat het kind
nodig heeft.
Citotoetsen
Vanaf 8 maart gaan we weer de citotoetsen afnemen in de groepen 3 t/m 7. Het
gaat om de toetsen spelling, begrijpend lezen, avi/dmt, rekenen en bij sommige
groepen ook woordenschat. Op 9 april staan in het ouderportaal van ParnasSys
de citotoetsen weer open en kunt u zien hoe uw kind de toetsen heeft gemaakt.
We realiseren ons dat de uitslagen van deze citotoetsen misschien anders zijn door
de periode van thuisonderwijs. Hier houden we zeker rekening mee. De citotoetsen
geven ons nu vooral een goed beeld welke kinderen extra hulp kunnen gebruiken in
de komende periode of bv. welk onderdeel van rekenen met de hele klas extra
geoefend moet worden.

Als de leerkracht van uw kind zich zorgen maakt over de uitslag van een citotoets zal
de leerkracht contact met u opnemen om dit met u te bespreken.
Nieuws uit groep 4
Wat fijn om weer op school met elkaar te werken! We hebben een heerlijke vakantie
achter de rug en daar hebben we over getekend. Veel kinderen zijn naar het strand
of het bos geweest. Het was ook wel erg lekker weer om buiten te zijn. Genieten!
We gaan er weer met frisse moed tegenaan!
Met rekenen oefenen we verder met digitale kloktijden, de tafels 1, 2, 3, 4, 5, 6 en
10 en we gaan leren optellen en aftrekken tot 100. Met Staal zijn alle 12 categorieën
aangeleerd. Tot de zomervakantie blijven we deze oefenen.
Groetjes van groep 4
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Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

