Informatie
Groen van Prinstererschool schooljaar 2019-2020
0167 522728 / groenvanprinsterer@lpsnet.nl

Beste ouders, verzorgers en andere betrokkenen,
Hierbij ontvangt u een informatiebulletin voor de start van het schooljaar. De start
van dit schooljaar is ook de start van een nieuwe periode. Een periode van een
nieuw schoolplan. We hebben plannen gemaakt voor de komende 4 jaar. Deze
plannen zijn samengevat in de blauwe tekening die bijgevoegd is. Een “onder water
tekening”, omdat dat goed past bij de ICHTUS-visjes in ons logo.
Ook hebben wij het tevredenheidsonderzoek bekeken en werden we blij van de
resultaten. Een aantal aandachtpunten hebben we onder de loep genomen en
hiermee zijn we aan de slag gegaan. Hieruit zijn de 7 gouden regels, verwachtingen
en afspraken ontstaan die we in samenwerking met het team, het ouderpanel en de
leerlingenraad hebben opgesteld. Ook deze zijn opgenomen in dit
informatiepakketje. Ook is het zichtbaar doordat alle leraren nu in de pauzes buiten
lopen en ikzelf zo mogelijk bij de fietsenstalling sta als de school uit gaat.
In dit pakketje hebben we de belangrijkste informatie op papier gezet (en digitaal
verspreid) zodat u dat een mooi plekje kan geven om zo nu en dan eens terug te
kijken. Verdere communicatie wordt via Social Schools gedaan. Dit bestaat uit
persoonlijke berichten, groepsberichten voor de eigen klas en berichten voor de
hele school. Iedere vrijdag worden deze berichten samen met activiteiten in de
kalender in een weekbrief samengevat. Bij wisselingen van thema’s, kernen e.d. zal
de leraar een nieuwsbrief uitdoen. Mocht u het gevoel hebben informatie te missen,
dan kunt u die ook “komen halen”.
We wensen iedereen een fijn schooljaar toe en voel je welkom!
Graag tot ziens, namens alle medewerkers,
Remco Blom, directeur.
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Data waarop alle leerlingen in 2019 – 2020 vrij zijn:
11 oktober 2019
: studiedag 1
14 t/m 18 oktober 2019
: Herfstvakantie
23 december 2019 t/m 3 januari 2020 : Kerstvakantie
31 januari 2020
: studiedag 2
24 t/m 28 februari 2020
: Voorjaarsvakantie
10 t/m 14 april 2020
: Goede Vrijdag, Tweede Paasdag en studiedag 3
27 april t/m 8 mei 2020
: Koningsdag en meivakantie
21 en 22 mei 2020
: Hemelvaartsdag en de vrijdag erna
1 en 2 juni 2020
: Tweede Pinksterdag en studiedag 4
13 juli 2020
: Zomervakantie
Voor overige data verwijzen we u naar de agenda van Social schools.
Social Schools
Mocht u geen berichten via Social Schools (de veilige digitale schoolomgeving) ontvangen, neemt u dan
direct contact op met de administratie(0167 – 522728) of loop gewoon even binnen bij Corrie Nieuwkoop.
Geloof
Wij zijn een Protestant Christelijke basisschool en vinden het belangrijk dit ook uit te (blijven) dragen. Daarom
wordt er iedere dag in alle groepen gestart met een gebed en geëindigd met een gebed, dankwoord of
christelijk lied. Daarnaast werken we met de methode “Kind Op Maandag” aan verhalen uit de Bijbel en
vieren we de Christelijke feestdagen. Bij de overblijf wordt er voor en na het eten gebeden. Wij vinden het
belangrijk om dit respectvol en gezamenlijk te doen en vragen dus iedereen deel te nemen aan gebed,
vieringen en liederen. Om u op de hoogte te houden zal er via Social Schools worden gedeeld met welke
verhalen we bezig zijn, zodat u er thuis eventueel bij aan kunt sluiten.

Zendingsgeld
Dit schooljaar gaan we weer van start met het inzamelen van zendingsgeld. Iedere maandag mag uw kind
dan geld meenemen dat door leerlingen van groep 8 zal worden verzameld. We houden bij hoeveel we
sparen en houden u hiervan op de hoogte. Wanneer de leerlingenraad heeft besloten welk goed doel er
ondersteund gaat worden zal dit via Social Schools gecommuniceerd worden.
Schoolkoor en schoolband
Dit schooljaar starten we met het oprichten van een nieuw schoolkoor
en een nieuwe schoolband. Hieraan kunnen de leerlingen van groep 5 t/m 8
deelnemen. Volgende week zal hierover een introductie plaatsvinden in de
groepen. Voor het schoolkoor zal er een dirigent op school komen om liederen
aan te leren en te oefenen.
Voor de schoolband zijn we een samenwerking aangegaan met
Volharding Dinteloord, waar uw kind tegen gereduceerd tarief lid kan worden en
een instrument kan leren bespelen. Dat is een voorwaarde om deel te kunnen
nemen aan de schoolband. We hopen nog dit schooljaar zover te komen dat we
een optreden kunnen geven van het schoolkoor en de band.

Zoen en zoef strook
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar brengen we u onze zoen en zoefstrook weer even in herinnering.
Indien u uw kind met de auto op school afzet doet u dit dan in de zoen en zoefstrook in de ‘van
Speijkstraat’. Dit ontlast de ruimte bij de schoolingangen zodat lopende en fietsende kinderen veilig de
school kunnen bereiken.
Luistergesprekken: groep 1 tot en met 4
Na de informatieavond zal er in de maand september een afspraak gemaakt worden voor de luistergesprekken in
groep 1, 2, 3 en/of groep 4. Deze gesprekken worden gestuurd door de inbreng van u als ouder. Het principe van een
luistergesprek is dat u vertelt en de leerkracht luistert en vraagt. U kunt aangeven wat u van dit schooljaar verwacht en
wat u denkt dat uw kind nodig heeft. Ook kunt u vragen stellen over zaken die u bezig houden. Tot slot nemen we
tijdens dit gesprek tijd om verwachtingen en verantwoordelijkheden te bespreken.
Doelen van het luistergesprek:
1.
Zoveel mogelijk informatie verzamelen waarmee het lesaanbod zo optimaal mogelijk kan worden afgestemd
op de behoeften van het kind. De kernvraag tijdens deze gesprekken is dus: “Wat heeft het kind nodig om goed tot
leren te kunnen komen?”.
2.

De overgang van het ene naar het andere schooljaar vloeiend laten verlopen;

3.
Ouders in een vroeg stadium in contact brengen met de nieuwe leerkracht, zodat de ‘drempel’ naar school
lager wordt en verwachtingen en verantwoordelijkheden helder worden;
4.

Ouders een grotere rol geven in het delen van belangrijke informatie met de leerkracht.

De onderwijsbehoeften (wat heeft uw kind nodig om tot leren te komen) van uw kind staan centraal. Hoe sluit ik als
leerkracht zo goed mogelijk aan bij wat uw kind nodig heeft? Hier kunt u, als ervaringsdeskundige, veel informatie over
geven. Daarom zijn samenwerking, afstemming en wisselwerking belangrijk. We hebben als leerkrachten en ouders een
gezamenlijk belang: het kind. Dan is er tweerichtingsverkeer nodig, vandaar onder andere deze luistergesprekken. Uw
inbreng en betrokkenheid zijn waardevol. We zijn dan ook benieuwd naar uw zienswijze en hopen u te verwelkomen
op de luistergesprekken.

Doelengesprekken: groep 5 tot en met 8
Het doelengesprek gaat met de ouder(s), de leerling en de leerkracht gehouden worden. Het gesprek
duurt maximaal 20 minuten. Het doelengesprek is voor leerlingen van groep 5 tot en met 8. Hierin worden
met de leerling, de ouder(s) en school de doelen besproken en gezamenlijke afspraken gemaakt. In dit
gesprek wordt er geprobeerd om de leerling vooral het woord te laten voeren.
Afgelopen maandag hebben de leerlingen de doelengesprekken brieven meegekregen. Deze brieven
moeten de kinderen samen met de ouders invullen voordat het doelengesprek plaatsvindt. We hebben als
uiterste inleverdatum maandag 2 september gepland.

Afgelopen week hebben alle groepen
weer kunnen genieten van een spectaculaire
show van Mad Science.
Evenals voorgaande jaren verzorgt Mad
Science ook dit jaar een naschoolse
cursus wetenschap & techniek. Tijdens
deze cursus wordt met spectaculaire proeven
uitleg gegeven over wetenschap en
techniek.
Alle kinderen hebben ter informatie een
brochure meegekregen. Meer informatie kunt u
aanvragen via: info@mad-science.nl.
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Kinderen brengen en ophalen
De kinderen van groep 1 en 2 mogen ’s morgens vanaf 8:35 uur naar de klas gebracht worden, ’s middags vanaf 12:50
uur.
Ouders die hun kinderen aan het einde van de morgen en de middag ophalen, mogen vanaf 11:55 uur en 15:10 uur het
plein op; voor die tijd wordt er nog lesgegeven. Omdat leerlingen snel afgeleid worden is het niet wenselijk dat ouders al
eerder op het schoolplein staan.

Groepsverdeling 2019-2020

groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdagochtend

1

Juf Annemarie

Juf Annemarie

Juf Annemarie

Juf Ingrid

Juf Ingrid

x

2

Juf Miranda

Juf Miranda

Juf Miranda

Juf Miranda

Juf Miranda

x

Juf Manon

Juf Manon

Juf Manon

Juf Tiny

Juf Tiny

x

Juf Hillie

Juf Hillie

Juf Hillie

Juf Hillie

Juf Hillie

x

Juf Elsbeth

Juf Elsbeth

Juf Elsbeth

Juf Astrid

Juf Astrid

Juf Astrid

3

4
5

vrijdagmiddag

Indien Juf Manon
wegens studie
afwezig is dan
staat Juf Rianne
voor de groep

Juf Astrid ICT

6

Juf Michelle

Juf Michelle

Juf Michelle

Juf Hanneke

Meester Remco

Meester Remco

7

Juf Ilona

Juf Tiny

Juf Ilona

Juf Ilona

Juf Ilona

Juf Ilona

8

Juf Ellen

Juf Ellen

Juf Ellen

Juf Ellen

Juf Ellen

Juf Ellen

Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8:45 – 12:00
8:45 – 12:00
8:45 – 12:30
8:45 – 12:00
8:45 – 12:00

13:00 – 15:15
13:00 – 15:15

Groepen 3 t/m 8
’s Morgens gaat de deur om 8:35 uur open. Alle kinderen gaan
meteen naar binnen. Er is ’s morgens voor schooltijd geen speeltijd en
dus ook geen pleinwacht. ’s Middags mogen ze spelen tot 13:00 uur.
Daarna gaan ze in de rij staan. Het hek gaat om 12:50 uur open.
Tijdens de pauzes lopen alle leerkrachten op het plein.

13:00 – 15:15
13:00 – 15:15 (groep 1 t/m 4 vrij)

En verder zijn er dan nog:
Meester Remco (directeur) werkt op alle dagen; I.v.m. met de expertise van Juf Hanneke m.b.t. de
levelgroep en daardoor op woe – do werkt i.p.v. do – vr, neemt meester Remco op vrijdag groep 6 onder zijn
hoede.
Juf Rianne (intern begeleider en ondersteuner groep 3) op dinsdag, woensdag en donderdag;
Juf Corrie (administratie en activiteitencoördinator) op dinsdag, woensdag en donderdag;
Meester Max (vakleerkracht gymnastiek) op donderdag en vrijdag;
Juf Marjolein (de bieb op school) op dinsdag.
De levelgroep op woensdag is onder begeleiding van juf Hanneke en juf Tiny.
Op de dinsdag is het RID (dyslexie en dyscalculiebegeleiding) op school.
Tot slot komen dan nog voor extra begeleiding op school: juf Lucia en juf Wies.

Woensdag en vrijdag zijn onze fruitdagen.
Wilt u op deze dagen uw kind fruit meegeven voor de pauze
en geen koek?

Gymrooster 2019-2020
Dinsdag

13:00-14:00
uur
Groep 5 en
6

Woensdag

11:30-12:30
uur
Groep 7 en
8

Donderdag

08:45-09:45
uur
Groep 3*

Vrijdag

09:00-10:00
uur
Groep 4
Ouders
brengen
kinderen om
08:45 uur
naar de
Buitelstee
(Meester
Max vangt
ze op)

10:00-11:00
uur
Groep 5
Leraar 4 of
groep 5
brengt
groep 5
haalt groep
4 op (in
onderling
overleg)

13:00-14:00
uur
Groep 3* en
4
11:00-12:00 13:15-14:15
uur
uur
Groep 8
Groep 6
Leraar 8 (of Ouders
5) brengt
brengen
groep 8
kinderen om
haalt
13:00 uur
groep 5 op. naar de
Groep 8
Buitelstee
gaan zelf
(Meester
naar
Max vangt
huis/TSO
ze op)

14:15-15:15
uur
Groep 7
Leraar 7 (of
6) brengt
groep 7
haalt groep
6 op.
Groep 7
gaan zelf
naar
huis/BSO

Vakleerkracht gymnastiek
Ook dit jaar hebben we samen met de Petrus en Paulusschool een vakleerkracht voor gymnastiek. Dit is
Max van Elzakker, meester Max voor de leerlingen. Hij geeft op donderdag les aan de kleuters en groep 3
en op vrijdag aan groep 4 tot en met 8. Meester Max zal vooral de materiaal- of toestellessen geven.
Daarnaast hebben de groepen 4 tot en met 8 nog een tweede gymles van de eigen leraar waarbij
voornamelijk de spellessen gegeven zullen worden. Groep 1, 2 en 3 spelen nog extra buiten. * Met ingang
van januari gaat groep 3 van het eerste uur in de middag naar het eerste uur in de ochtend op
donderdag. De groepen 1 en 2 krijgen het dagdeel op donderdagmiddag aansluitend aan groep 3 de
gymles in de speelzaal van meester Max.
Levelgroep gaat ook weer van start
De levelgroep is voor de leerlingen die op een andere manier denken en uitdagingen nodig hebben dan in
de klas kunnen worden aangeboden. Bij ons op school zijn dat de leerlingen die uit alle stappen van het
DHH zijn gekomen of extern zijn gediagnosticeerd als meer-/hoogbegaafd.
In de levelgroep krijgen de leerlingen instructie en begeleiding over verrijkingsstof met betrekking tot
meerdere vakgebieden, waarmee ze de rest van de week in de eigen groep verder kunnen werken.
Leerlingen die niet aan de criteria voldoen voor de levelgroep, maar wel extra uitdaging kunnen gebruiken
of nodig hebben krijgen verrijkingsmateriaal in de klas bij de eigen leraar.
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Ouderbijdrage
Twee keer per jaar wordt u gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Deze bijdrage wordt
gebruikt voor activiteiten die niet door ‘het Rijk’ worden vergoed. Bij ons op school worden hiervan o.a. de
schoolreizen, schoolkampen, thema’s, Kinderboekenweek activiteiten, Pasen, Kerst, Sinterklaas en vele
andere leuke activiteiten van betaald. U begrijpt dat deze activiteiten steeds duurder worden. Toch hebben
we besloten om de ouderbijdrage ook dit jaar gelijk te houden nl.: 30 euro per halfjaar per kind.
o

Voor ouders / verzorgers die niet kunnen betalen, bestaat er een mogelijkheid om van een reductie
of kwijtscheldingsregeling gebruik te maken. (Hiervoor dient u contact op te nemen met de
directeur.)

Het verzoek tot betaling van de ouderbijdrage wordt rond oktober en maart verzonden via Social Schools.

Pleinregels


We lopen met de fiets in de hand over het plein, fietsen worden in de rekken geplaatst;



De groepen 1 t/m 4 gebruiken het fietsenhok aan de kleuterkant;
De groepen 5 t/m 8 gebruiken het fietsenhok aan de kant van het voetbalplein;



Er mag wel op het gras worden gespeeld, maar niet in de bosjes;



De groepen 1 t/m 4 spelen op het kleine plein en mogen gebruik maken van de materialen (wél
opruimen);
Het is niet de bedoeling dat er op het dak van het speelhuisje gespeeld wordt, dat is
voorbehouden aan Sinterklaas;



De groepen 5 t/m 8 spelen op het grote plein;



Ballen die van het plein afgaan mogen onder toezicht en met toestemming van een leraar
gehaald worden. De ballen die per ongeluk op het dak terecht komen worden er op
donderdag weer afgehaald.

