Agenda
kennismakingsgesprekken

maandag 13 september t/m

mr - vergadering

dinsdag 28 september

schoolfotograaf

maandag 4 oktober en

vrijdag 24 september

dinsdag 5 oktober

Voorwoord
De kennismakingsgesprekken zijn in volle gang, mooi om zo veel ouders weer met hun
kind(eren) in het schoolgebouw te mogen ontvangen. Nu wordt pas echt duidelijk hoezeer we
dat persoonlijke, live contact hebben gemist. Gelukkig kunnen we deze live ontmoetingen
weer verder uitbouwen, want de corona-maatregelen worden weer verder versoepeld. Zo
worden de ouders van de groepen 8 en de groepen 3 binnenkort op school verwacht voor de
traditionele informatieavonden van deze groepen. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een
item over de aanpassing van de quarantaine maatregelen.
Ook heeft het ministerie ons laten weten, dat de 1,5 meter maatregel met ingang van 25
september aanstaande komt te vervallen. Daarmee krijgen we de mogelijkheid ouders en/of
verzorgers weer meer toe te laten in de school. Hoe we dat in de praktijk handen en voeten
zouden kunnen geven, bespreken we binnenkort met de medezeggenschapsraad. In het
volgende ’t Groentje ontvangt u daar meer informatie over.
Dit nieuwsbulletin is voor ons een belangrijk middel om de ouders over schoolzaken te
informeren. Zo af en toe ontvangen we van een enkele ouder feedback op ’t Groentje. Die
feedback zouden we graag van veel meer ouders krijgen. Daarom ontvangt u komende
week via Social Schools een link naar een korte vragenlijst, die betrekking heeft op ons
nieuwsbulletin. Ik hoop op veel reacties, zodat we daarmee ’t Groentje nog beter op de
wensen van de ouders kunnen laten aansluiten.
Veel leesplezier!!!
Peter Donatz, directeur a.i

Van de Identiteitscommissie:
Opening van het nieuwe schooljaar
Wat was het lang geleden dat we met alle kinderen tegelijk in de hal konden samenkomen en
wat fijn dat het vorige week mogelijk was om weer met elkaar het nieuwe schooljaar te
kunnen openen!
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We hebben samen gezongen, gebeden en naar een toneelstukje gekeken. In dit toneelstukje
zagen we twee kinderen ruzie maken en het leek er even op dat het niet meer goed zou
komen tussen hen. Na enig overleg en nadat ze sorry tegen elkaar hadden gezegd, besloten
ze toch vrienden te blijven.
De kinderen hebben allemaal een leuke gum gekregen met als achterliggende gedachte dat
je altijd weer opnieuw kunt beginnen. Je fouten in
je schrift kun je uitgummen en verbeteren en
tegen vrienden kun je sorry zeggen en weer
samen verder gaan.
We mogen weten dat ook God als het ware onze
fouten wil weg-gummen, dat wil zeggen::
vergeven. We krijgen telkens weer de kans van
Hem om opnieuw te beginnen.
Zo hebben we een mooie nieuwe start gemaakt
en hopen met elkaar op een goed schooljaar.
De identiteitscommissie

Oproep Klus- en of Tuinouders
Voor de nodige kleine onderhoudsklusjes, denk aan het
repareren van (buiten)speelgoed, verhangen van wandkastjes –
en -planken, en het nalopen van hang- en sluitwerk. Mocht u
handig zijn en ons af en toe een uurtje willen helpen, stuur dan
een mailtje naar een van onze conciërges: Marry Vat
(marry.vat@pcpobr.nl) of Jolanda Spruit
(julanda.spruit@pcpobr.nl).
Ook kan naar beide dames worden gereageerd als u uw groene
vingers zou willen aanbieden. Het gaat dan niet alleen om het
onderhoud van de Hoftuin bij de locatie Hof van Maxima; ook zijn
we op zoek naar ‘groene vingers’ voor het onderhoud van het groen bij de locatie
Stellingmolen.
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Gevonden Voorwerpen
Hoewel het schooljaar pas drie weken oud is, lopen de kisten met
gevonden voorwerpen alweer over. De inhoud van de kisten
varieert van broodtrommels tot jassen en (gym) schoenen. Mocht u
iets missen, neem even contact op met de conciërges, Jolanda
Spruit (locatie Hof van Maxima) of Marry Vat (locatie Stellingmolen).
Mocht u deze week nog op school komen, kijk dan zelf even in de
“gevonden voorwerpen kist”.

Social Schools berichten
Zeer regelmatig versturen leerkrachten berichten via Social Schools. Dat kunnen persoonlijke
berichten zijn, maar vaak zijn het groepsberichten, waarmee u een inkijkje in de groep
gegeven wordt. Deze berichten gaan vaak vergezeld van foto’s of een filmpje.
Social Schools is een gesloten digitale omgeving waartoe alleen ouders en leerkrachten van
de school toegang hebben. Ouders hebben explicite toestemming gegeven foto’s en filmpjes
van hun kinderen in deze gesloten gemeenschap te publiceren.
Uiteraard zijn we blij met het enthousiasme, waardoor ouders de berichten graag met
anderen delen. Maar het is niet de bedoeling de Social Schools berichten te publiceren op
een open digitaal platform, zoals Facebook.

Corona-beleid aangepast
Uit de berichten in de media heeft u waarschijnlijk al kunnen opmaken, dat het beleid rondom
bron- en contactonderzoek wordt versoepeld. Het gaat dan m.n. om een aanpassing van de
quarantaine regels. Hieronder het bericht dat we van het ministerie ontvingen:
Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer naar school als
het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na start van de
symptomen of het vaststellen van de besmetting. Als een kind positief getest is met het
coronavirus hoeft vanaf 20 september niet meer de hele groep of klas in quarantaine.
Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Een
uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw
contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als
ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de
advisering hierover verloopt altijd via de GGD. Ook bij
uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of
klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren
om in quarantaine te gaan. Voor personeel dat niet als
‘immuun’ wordt beschouwd geldt het advies om twee
keer per week een zelftest te doen.
In de praktijk betekent dit voor ons, dat we na elke melding van een besmetting van een
leerling dan wel van een teamlid contact opnemen met de Onderwijslijn van de GGD voor
advies. Dat advies zullen we communiceren met de groep waarin sprake is van een
besmetting.
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Zit m’n jasje goed, zit m’n dasje goed?
Op maandag 4 en dinsdag 5 oktober krijgen we de
schoolfotograaf op bezoek. Op maadnag is hij op de locatie
Stellingmolen om daar de groepsfoto’s en de portretfoto’s te
maken. Op dinsdag doet hij hetzelfde op de locatie Hof van
Maxima. Als achtergrond op beide locaties is gekozen voor
betonlook.
Net als vorig jaar is er de gelegenheid voor broertjes en zusjes,
die leerling van de Groen van Prinsterer zijn, om met elkaar op de
foto te gaan. Voor broertjes en zusjes die nog niet, of niet meer
bij ons op school zitten is die mogelijkheid er echter niet.
De broertjes/zusjes – foto’s worden op dinsdagochtend gemaakt op de locatie Hof van
Maxima. Leerlingen van de Stellingmolen starten die dinsdag daar om 8.30 uur. Na het maken
van de foto’s gaan zij, indien nodig onder begeleiding naar de Stellingmolen.
Verdere details, zoals evt. aanpassing van het gymrooster ontvangt u volgende week in een
Social Schools bericht.

Ouderraad zoekt…….. nieuwe leden
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die de
Ouderraad willen komen versterken! Als lid van de
Ouderraad help je, in samenwerking met de
leerkrachten, bij het organiseren van verschillende
activiteiten voor de kinderen zoals Kinderboekenweek,
Sinterklaas, Kerst, Pasen, koningsspelen, schoolreis,
laatste schooldag/afscheid etc.
Naast het deelnemen aan de vergadering, zo'n 3 a 4
keer per schooljaar, neem je deel aan 2 a 3
commissies. Een lid van de OR is wat meer betrokken bij de activiteiten op school. Het is
belangrijk om voldoende leden in de ouderraad te hebben zodat we ieder schooljaar leuke
activiteiten kunnen organiseren voor onze kinderen.
Wie vindt het leuk om ons te helpen de kinderen ook dit jaar een extra leuk en gezellig
schooljaar te bieden? Stuur een berichtje naar prinsterer_or@pcpobr.nl.
Met vriendelijke groeten, leden van de Ouderraad.

Bijbelrooster
In ons lesprogramma staat elke week een ander bijbelthema centraal. Om er voor te zorgen,
dat u in de gesprekken thuis bij deze thema’s kunt aansluiten nemen we het bijbelrooster voor
de komende vier lesweken in het Groentje op:

20 september - 24 september

Abram

27 september - 1 oktober

onderbouw:
bovenbouw:

Isaäk en Ismaël
Sodom en Gomorra
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4 oktober – 8 oktober

onderbouw:
bovenbouw:

Rebekka
Isaäk en Ismaël

11 oktober – 15 oktober

Jakob steelt de zegen en vlucht

Volgende reguliere ‘t Groentje
komt op…
maandag 4 oktober ‘21
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