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Voorwoord
Vandaag wordt op school het paasfeest gevierd met de
kinderen. Morgen is het Goede vrijdag. Op deze dag
herdenken we dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven.
Wat een groot wonder dat Jezus dit voor ons heeft gedaan. Hij
stierf voor onze zonden aan het kruis. Hij overwon de dood en
stond op uit het graf. Jezus zit nu aan Gods rechterhand, als
Overwinnaar uit de dood. En in Hem ligt ons nieuwe leven op
ons te wachten! Hier mogen we met elkaar bij stilstaan.
Samen op weg naar Pasen
Samen op weg de toekomst tegemoet
Samen op weg naar Pasen
Samen op weg en weten ‘het komt goed’
Samen op weg naar Pasen
geweldig dat dat kan en dat dat mag
Samen op weg naar Pasen
en delen in Gods liefde elke dag
Stilstaan bij
Stilstaan bij
Stilstaan bij
maar weten

zijn intocht in de stad Jeruzalem
Hosanna tot de woorden “kruisig hem!”
zijn angsten, bij zijn pijn en het verraad
dat het leven dankzij Hem weer verder gaat

Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft gedaan
Stilstaan bij het kruis dat je op Golgotha zag staan
Stilstaan bij zijn leven dat Hij voor de mensen gaf
en stilstaan bij de vrouwen bij het openstaande graf
Samen mogen lezen van de weg die Hij moest gaan
Hoe Hij door zijn liefde zelf de dood wist te verslaan
Voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft
Het wonder van het paasfeest dat ons weer een toekomst
geeft

Agenda
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:
Eindtoets gr. 8
23 april:
Koningsspelen
26 april - 7 mei:
Meivakantie
13 en 14 mei:
Hemelvaartsvakantie
19-21 mei:
Kamp groep 8
24 en 25 mei:
Pinkstervakantie

https://www.youtube.com/watch?v=pAECd9NmDLA&t=88s
Welkom/lief en leed
In groep 1 zijn er weer twee nieuwe leerlingen bijgekomen. Lars en Hannah welkom
bij ons op school! We wensen jullie een fijne schooltijd toe.

Zendingsgeld
De afgelopen 4 weken hebben we zendingsgeld
opgehaald voor het vervoer van de oude
schoolmeubels naar de school in Sighisoara in
Roemenië. We hebben het mooie bedrag van
€343,20 opgehaald, hartelijk dank hiervoor.
Daarnaast hebben
we het afgelopen
half jaar €238,opgehaald voor de
GZB. Dit geld is
naar het
kinderproject
kleuteronderwijs in
Rwanda gegaan.
Corona
Het aantal besmettingen in ons land blijft hoog. Een aantal scholen in onze regio is al
dicht geweest door oplopende besmettingen. Op school proberen we alles zoveel
mogelijk door te laten gaan met de maatregelen die er zijn en we willen vooral
kijken wat er wel kan. Als er externe docenten komen om lessen te geven laten we
ze vooraf een sneltest doen om de kans te verkleinen dat een klas in quarantaine
moet.
Wilt u uw kind als het verkouden is, hoest of andere corona gerelateerde klachten
heeft ook echt thuis houden? Als uw kind 24 uur klachtenvrij is of een negatieve
uitslag van een test heeft mag uw kind weer naar school. Ook als er iemand boven
de 6 jaar koorts heeft in het gezin moet het hele gezin thuis blijven. Verder horen we
het graag als u uw kind laat testen en horen graag zo snel mogelijk wat de uitslag is.
Alvast bedankt!
Verkeersexamen groep 7
In groep 7 doen de leerlingen weer mee met het verkeersexamen. Het theorie
examen zal digitaal afgenomen worden op 9 april. Heel veel succes!
Met School op Seef (10 en 11 juni) gaan we voor jullie nog een klein mini praktijk
examen maken. Ook groep 8 zal hieraan deelnemen omdat ook zij vorig jaar niet
mee hebben kunnen doen aan het praktijk examen.
MR
Voor de MR komen er weer verkiezingen aan. De brief hierover is als bijlage
bijgevoegd.
Annechien van Vuuren heeft helaas haar taken als MR lid per direct moeten
neerleggen in verband met haar gezondheid. Ze heeft een herseninfarct gehad en
moet veel rusten. We bedanken haar voor al haar inzet de afgelopen jaren en
wensen haar sterkte, herstel en Gods zegen toe.
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, de methode Kwink en
(hoog)begaafdheid. In de vorige nieuwsbrief hebben we u hier al meer over verteld.

Lessen Wonderlijk gemaakt
De eerste lessen van Wonderlijk gemaakt zijn inmiddels gegeven in alle klassen.
Hieronder ziet u wanneer de andere lessen gegeven worden.
Les
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Les
Les
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(alleen gr.
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26-28 mei
7-11 juni
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Kwink
Na de vakantie gaat de les van Kwink over postitief
communiceren tijdens het samenwerken in de klas met
andere leerlingen. De methode werkt met kwinkslagen.
Deze kwinkslagen komen het hele schooljaar aan bod
met de lessen. Hiernaast ziet u de kwinkslag positief
communiceren met daarbij de basisregels die we de
kinderen aanleren. De les voor de meivakantie gaat
over samen kiezen.
Schoolreis gr 3-8 en 1-2
Op 11 mei staat het schoolreisje gepland voor de
groepen 1-8. Met de huidige maatregelen kan het
schoolreisje helaas niet doorgaan. Het is voor ons
onmogelijk om de groepen niet te mixen als we op schoolreisje gaan. We hopen dat
de maatregelen voor de zomervakantie worden versoepeld en dat we later in het
schooljaar nog wel kunnen gaan. We hebben alvast een nieuwe datum afgesproken,
maandag 28 juni. Met de groepen 3-8 hopen we dan naar Duinrell te gaan en de
groepen 1 en 2 gaan naar de speeltuin in Alblasserdam.
Zodra duidelijk is dat dit door kan gaan op 28 juni zullen we u hierover informeren.
Kamp groep 8
Van 19 t/m 21 mei staat het kamp van groep 8 gepland. Zoals het er nu uitziet kan
het kamp van groep 8 doorgaan, maar zijn er wel enkele aanpassingen nodig. Van
de beheerder van het kampgebouw mogen er bv. geen ouders mee, niet alle
activiteiten zijn mogelijk en we kijken hoeveel dagen we kunnen gaan. We zijn nu
met elkaar aan het overleggen hoe we er voor de kinderen toch een onvergetelijk
kamp van kunnen maken. We laten u snel meer horen als alle details duidelijk zijn.
Eindtoets groep 8
Van 20 t/m 22 april is de centrale eindtoets van groep 8. Dit jaar maken alle
leerlingen de digitale eindtoets. Per toetsdeel wordt gemeten wat het niveau van de
leerling is. Het niveau van de leerling wordt dus op meerdere meetmomenten
bepaald op basis van de score over een set aan opgaven. De resultaten van de
toetsdelen samen vormen de totale score. Doordat de digitale toets adaptief is, is het
een toegankelijke toets op maat, uitdagend en motiverend voor elke leerling.
De ouderkrant heeft u al eerder ontvangen via uw kind. Via onderstaande link kunt u
nog informatie lezen en een aantal opgaven oefenen van een oudere eindtoets.
https://www.centraleeindtoetspo.nl/voor-leerlingen-en-ouders/doe-het-zelf

Crea carrousel groep 5-8
Op 12 en 19 maart zijn de kinderen in de groepen 5
t/m 8 bezig geweest met de thema’s kunst, uitvinden
en planeten. Aan de hand van een routeboekje zijn de
kinderen in groepjes aan de slag gegaan om meer over
de onderwerpen te weten te komen. Als laatste
opdracht moesten de kinderen allemaal presenteren
wat ze geleerd hadden. Omdat de creatieve workshops
nu helaas niet door konden gaan is dit het enige
onderdeel van de middag geweest. Voor volgend
schooljaar willen we op de creamiddagen naast de
creatieve workshops ook een uur op deze manier aan
21e vaardigheden werken zoals samenwerken,
onderzoeken, opzoeken van informatie en presenteren.
Citotoetsen
Bijna alle citotoetsen zijn inmiddels afgerond. Vanaf 9 april staan in het ouderportaal
de citotoetsen weer open. We realiseren ons dat de toets een momentopname is. We
gebruiken de toets vooral om te kijken of ons beeld van uw kind klopt met wat wij
zien in de klas en op methodetoetsen. Bij het volgende rapport zullen we de uitdraai
van de citotoetsen toevoegen.
Koningsspelen
Vrijdag 23 april zijn de koningsspelen. We zijn een programma aan het maken voor
deze dag. Elke groep zal afzonderlijk van de andere groepen een aantal leuke dingen
doen in het kader van koningsdag. Helaas niet gezamenlijk en niet zo uitgebreid als
anders, maar we gaan er een leuke dag van maken. Op deze dag gelden gewoon de
normale schooltijden.

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

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

