Agenda
kamp groepen 8

woensdag 27 oktober t/m

vrijdag 29 oktober

Actie “Schoenendoos”

maandag 8 november t/m

vrijdag 19 november

MR-vergadering

donderdag 11 november

Voorwoord
Een nieuwsbrief, die meteen na een week herfstvakantie verschijnt, vullen met informatie lijkt
een moeilijke opgave. Niets is echter minder waar, want de weken voor de vakantie en ook
de vakantie zelf leverden de nodige belangrijke
informatie.
De onderstaande items spreken voor zich, maar in dit
voorwoord wil ik wel aandacht besteden aan het
personeelstekort in het onderwijs. En dan met name aan
de gevolgen, die wij op school ook beginnen te ervaren.
We zijn dit schooljaar gestart met voldoende teamleden
om alle groepen te ‘bemensen’. Daarnaast zijn er
teamleden, die individuele leerlingen en groepjes
leerlingen buiten de groep begeleiden. Helaas is het
steeds vaker nodig een beroep op die laatste groep te
doen om de lessen in de groepen door te kunnen laten gaan. Voor vervangingen wegens
ziekte, bijzonder verlof, maar ook bijv. vanwege zwangerschapsverlof zijn helemaal geen
leerkrachten meer te vinden. Om geen groepen naar huis te hoeven sturen moeten we dus
een beroep doen op teamleden die normaliter de extra hulp bieden. Uiteraard betreuren we
het dat deze keuze gemaakt moet worden. Maar helaas is het op dit moment niet anders op
te lossen.
De selectie van een nieuwe directeur is op dit moment in volle gang. De werving heeft een
aantal kandidaten opgeleverd, waarmee door de verschillende commissies gesprekken
gevoerd worden. Hopelijk komt er in de loop van volgende maand meer duidelijkheid, zodat
we u dan wel positieve ‘personeels-informatie’ kunnen brengen.
Veel leesplezier!!!
Peter Donatz, directeur a.i
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Van de Identitetiscommissie: Actie Schoenendoos (vooraankondiging)
Thema: Delen maakt blij
De weken van 8 november t/m 19 november staan op
school in het teken van het thema: “Delen maakt blij”.
In deze themaweken staan eerlijk delen en naastenliefde
centraal in de Bijbelverhalen en liederen die we gaan
leren. We willen dit thema ook daadwerkelijk handen en
voeten geven door hier een goed doel aan te
verbinden, namelijk de Schoenendoosactie. Dit is echt
iets waar de kinderen zelf een steentje aan kunnen
bijdragen door een schoenendoos mooi te versieren en
te vullen met bruikbare spullen. Zo maken we een ander
kind blij. Wat zou het mooi zijn als ieder kind een doos
kan vullen! Spaart u alvast schoenendozen voor deze
actie?
Binnenkort ontvangt u meer informatie over de invulling
van de actie.

Methode voor Sociaal Emotioneel Leren: Kwink
Sinds het begin van dit schooljaar zijn we gestart met de methode Kwink. Elke twee weken
staat er een competentie in het omgaan met jezelf en elkaar centraal.
Hierbij hoort een “Kwink van de week”. Die heeft u wellicht al eens van uw kind gehoord.
Voortaan willen de Kwink van de week in het Groentje zetten zodat u er thuis eens naar kunt
vragen.
Er is ook veel informatie voor ouders te vinden op de
website van Kwink. U ziet onder andere waar we op
school mee bezig zijn. Zelfs de filmpjes en liedjes die bij de
methode horen zijn hier terug te vinden. Ook kunt u er het
online oudermagazine lezen.
Neemt u eens een kijkje! Door thuis en op school samen
aan dezelfde doelen te werken kunnen we positief
gedrag versterken.
https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders/
Lessen Kwink 11-10 t/m 29-10
Competentie: Relaties hanteren
Lesinhoud: Positief communiceren
Kwink van de week:
Onderbouw: Doe als Condor!
Middenbouw: Gebruik het woordenboek van Condor!
Bovenbouw: Communiceer vriendelijk!

Kwink in de bovenbouw
Inmiddels hebben we de periode van de Gouden Weken achter de rug, waarbij er extra
aandacht is geweest voor groepsvorming. De groepsfasen van forming, storming en norming
zijn doorlopen. In de bovenbouw hebben we gesproken over de volgende onderwerpen:
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•
•
•
•

Wie ben ik en wat zijn mijn kwaliteiten?
Aan welke afspraken houden wij ons in onze groep?
We accepteren dat we allemaal verschillend zijn en hoe gaan we daar mee om?
Hoe communiceren we op een positieve manier?

De les starten we steeds met een filmpje waarbij het onderwerp centraal staat. We praten er
met elkaar over en we oefenen hoe we moeten reageren in bepaalde situaties, door ze
bijvoorbeeld uit te spelen. Ook zit er soms een creatieve opdracht aan vast, zoals het maken
van een groepsposter met de klassenafspraken.
In de klassen hangt de ‘Kwink van de Week’, zoals u eerder heeft kunnen lezen in het
Groentje. Ook hangen we de poster met de Kwinkslag van die les op. Daarop staan de
stappen die de kinderen moeten nemen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.

Kinderboekenweek

Al sinds 1955 wordt jaarlijks de “Kinderboekenweek” gehouden. Er wordt zelfs meer dan een
week, namelijk tien dagen, extra aandacht aan kinderboeken besteed. Het doel van deze
‘week’ is bij kinderen de belangstelling voor boeken en lezen te stimuleren. Als school doen we
daar natuurlijk graag aan mee, want ook wij zien het stimuleren van lezen als een van onze
belangrijke taken.
Dat er in alle groepen veel aandacht voor het kinderboek is geweest, heeft u vast van uw
zoon of dochter meegekregen. Mocht uw kind thuis niet zo veel vertellen, dan bent u in ieder
geval door de Social Schools berichten van de leerkrachten geïnformeerd.
Nu deze bijzondere week met als thema “Worden wat je wil” achter de rug is, blikt de
organiserende commissie nog even terug. Het verslag is als bijlage toegevoegd.

Schoolfoto’s
De schoolfotograaf heeft aangegeven deze week de schoolfoto’s
af te leveren. Als het goed is, ontvangen we vrijdag het laatste
deel van de de geschoten plaatjes. Vanaf aanstaande maandag
krijgen de leerlingen hun groepsfoto’s, portretten en eventuele
broertjes en zusjes-foto’s mee naar huis.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Hoewel dit schooljaar pas begonnen lijkt, zijn we achter de schermen ook al bezig met de
voorbereidingen voor schooljaar 2022 – 2023. Om die voorbereidingen zo goed mogelijk te
kunnen treffen, is het van belang dat we een goed beeld hebben van het leerlingaantal.
Daarom een oproep aan ouders die belangstelling hebben voor onze school om contact op
te nemen met teamleider, Saskia Luijendijk (saskia.luijendlijk@pcpobr.nl). Met haar kan een
afspraak gemaakt worden voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.
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Aanmelden is niet alleen voor hele nieuwe gezinnen, die
naar de Groen van Prinsterer willen komen. Ook
kinderen, die al een oudere broer en/of zus op onze
school hebben, moeten formeel schriftelijk worden
aangemeld. Ook dat kan bij Saskia Luijendijk

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:

25 oktober – 29 oktober

Jacob gaat trouwen

1 november – 5 november

Verbond Jacob en Laban, ontmoeting met Ezau

8 november – 12 november

Themaweek: “Delen maakt blij”

15 november – 19 november

Themaweek: “Delen maakt blij”

Volgende reguliere ‘t Groentje
komt op…
maandag 8 november ‘21

Schooljaar 21/22- 25 oktober 2021 - nummer 5 | 4

