Agenda
schoolfotograaf

maandag 4 oktober en

dinsdag 5 oktober

Kinderboekenweek

woensdag 6 oktober t/m

zondag 17 oktober

herstvakantie

maandag 18 oktober t/m

vrijdag 22 oktober

Voorwoord
We zijn ‘nog maar’ of is het ‘al’ zes weken onderweg in dit schooljaar. Als het gaat om het
aantal schoolweken, dan zou ik zeggen “nog maar”, maar als ik denk aan al het werk, dat er
in die zes weken is verzet, dan komt “al” eerder in mij op.
’t Groentje is te kort om alles van de eerste zes schoolweken op te sommen. Toch mogen
enkele zaken niet onbenoemd blijven. Het begint natuurlijk bij de inzet van de leerlingen en de
teamleden, waardoor het zowel in als buiten de groep gaat zoals we dat graag willen.
De kennismakingsgesprekken zijn allemaal weer gevoerd. Bijna alle ouders gehoor hebben
gegeven aan de uitnodiging. Daar zijn we erg blij mee, want om tot de beste resultaten te
komen is de samenwerking tussen thuis en school van groot belang.
Ook de TSO-krachten wil ik hier noemen. Zij begeleiden
de kinderen tijdens hun speelkwartier tussen de
middag, waardoor de leerkrachten ook van een korte
pauze kunnen genieten. Dan zijn er ook nog de
nodige inspanningen verricht in de voorbereiding op
de Kinderboekenweek, die komende woensdag van
start gaat. Beide gebouwen zijn in een ‘boekensfeer’
gebracht. Daarbij is aangesloten bij het thema van de
Kinderboekenweek: “Worden wat je wil.”
Tot slot informatie over de leerlingenraad. Deze is
afgelopen week bij elkaar geweest. In de bijeenkomst
kwamen we na het voorstelrondje meteen ter zake. De
schoolpleinen bleken voor de meeste klassenvertegenwoordigers het grootste punt van
aandacht. Dat willen we dan ook snel met elkaar oppakken, te beginnen bij het leggen van
contact met de gemeente. Ook hier een mooi, positief begin van het schooljaar, dat vraagt
om een even positief vervolg. En daar gaan we met elkaar voor!!!!
Veel leesplezier!!!
Peter Donatz, directeur a.i
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Van de Gebedsgroep: Opzij, opzij, opzij, we hebben ongelofelijke haast!
Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats,
wij hebben ongelofelijke haast.
We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en
weer doorgaan.
We kunnen nu niet langer, we kunnen nu niet langer blijven staan!
Dit is een stukje uit een liedje gemaakt door ‘Herman van Veen’ in
1979. Aan dit liedje moet ik laatste tijd weleens denken, wat komt er
veel op ons mensen af en wat ligt de lat in de maatschappij soms
hoog. We willen het beste voor onze kinderen, voor ons zelf en voor
de mensen die we liefhebben…
We moeten doorgaan, het beste uit ons leven halen, want tsja…
“We leven maar één keer!”. “Leef alsof het je laatste dag is”, een
stukje uit een liedje van André Hazes Jr.
Is dit ook wat onze Hemelse Vader ons wil meegeven?. Wil Hij dat we ons laten opjagen, ons
druk maken over allerlei dingen?. Of heeft Hij juist ons welzijn op hét oog en wil Hij dat we
ondanks de omstandigheden in de Rust mogen zijn?.
Rust klinkt in onze maatschappij soms zelfs een beetje saai en burgerlijk, alsof je een “saai”
leven zou hebben… maar is dit ook zo?...
Wij mogen LEVEN vanuit de rust en de wetenschap dat we niets kunnen doen dat maakt dat
onze Hemelse Vader, (jouw Hemelse Vader! 😉) meer van je zal kunnen houden, maar ook
niets dat maakt dat Hij minder van je zou houden.
We hoeven niet te rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan…
We hoeven onszelf niet de “druk” op te leggen om te leven alsof het onze ‘laatste dag is’….
We mogen ZIJN omdat Hij ons gemaakt heeft naar Zijn beeld en we mogen Leven in de rust
dat we ZEER GELIEFDE mensen! We mogen alle dingen die we moeten doen, doen vanuit de
rust. Zijn rust. We hoeven niet de hipste ouders te zijn, de mooiste kleding te hebben, het
mooiste huis, de beste baan, wij mogen Zijn zoals Hij ons ziet. Onze kinderen hoeven niet de
beste leerlingen te zijn, de coolste vrienden te hebben en de beste in hun sport…

Een uitspraak van moeder Theresa:
“Als wij ten diepste zouden kunnen beseffen hoe ontzettend
geliefd we zijn dan kunnen we niet anders dan deze liefde
uitstralen naar de mensen om ons heen.”
Laten we soms even afstand nemen van de achtbaan van
het leven en naar ons leven (én dat van de mensen om ons
heen) kijken in de wetenschap dat we GELIEFDE mensen zijn!
En dat we de maatschappelijke lat op de juiste hoogte
mogen leggen.
Een hele hartelijke groet namens de gebedsgroep:
Andreea, Lucia, Simone, Barbara en Mariët
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Mocht je gebedspunten willen delen/vertellen dan kan je altijd mailen naar:
gebedsgroepgvp@gmail.com. En mensen die mee willen bidden zijn van HARTE welkom 😊
de drempel is niet hoog….

Ouderportaal
Op de Groen van Prinsterer maken we voor de leerling
administratie gebruik van Parnassys. Ook benutten we
het ouderportal dat aan dit systeem gekoppeld is.
Daarmee kunnen ouders inloggen en o.a. de resultaten
van hun kinderen volgen. Voor dat ouderportal heeft u
een inlogcode nodig. In de regel ontvangt u na de
start van uw kind op school daarvoor een uitnodiging
van onze administratief medewerkster, Letty Lems. Soms lukt het ouders niet om in te loggen.
Het kan zijn dat het versturen van de uitnodiging niet helemaal goed gegaan is, Het komt ook
voor, dat de toegezonden link verlopen is, waardoor inloggen ook niet meer lukt. Mocht u
problemen hebben met het inloggen op het ouderportal, stuur dan een mailtje naar Letty
Lems. (letty.lems@pcpobr.nl)

Mogen we weer naar binnen?
Deze vraag is ons meerdere malen gesteld. Nu de corona-maatregelen weer zijn versoepeld,
kunnen we daar met een volmondig “ja” op antwoorden. Dat ouders al voor bijv. de
kennismakingsgesprekken welkom geheten konden worden, heeft iedereen gelukkig al
kunnen ervaren. Maar mocht het nodig zijn het plein op te komen of even naar binnen te
lopen, geen enkel probleem. We ontvangen u graag.
Op basis van de ervaringen opgedaan in de corona-periode gaan we het toch iets anders
organiseren dan voor corona. Voor de locatie Hof van Maxima blijven we dezelfde in- en
uitgangen gebruiken. Dus alle groepen die op de begane grond ondergebracht zijn, gaan
door de buitendeur van hun lokaal in en uit. De groepen van de bovenverdieping blijven de
voordeur en de deur van de gymzaal gebruiken.
Voor de locatie Stellingmolen kunnen alle leerlingen na de eerste ochtendbel zelf rustig naar
hun lokaal gaan. Aan het einde van de lessen komen
zij ook weer zelfstandig naar buiten. De kleuters
worden ’s morgens in het lokaal ontvangen door de
leerkracht. Deze ouders kunnen hun kind daar zelf
brengen. Aan het einde van de dag kunnen de
kleuters bij de voordeur worden opgehaald. Daar
draagt de leerkracht de kinderen aan het einde van
de schooldag weer over aan hun ouders.

Minimafolder
Op verzoek van de gemeente Barendrecht wordt de minimafolder bij dit ouderbulletin
meegestuurd. In de folder is informatie te vinden over geld, activiteiten, vrijwilligerswerk en
handige adressen voor inwoners met een laag inkomen
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Traktaties
Na de laatste versoeplingen van de corona-regels krijgen we regelmatig vragen over de
traktaties. Gedurende de gehele pandemie hebben we op de Groen van Prinsterer de
adviezen van RIVM en PO-raad opgevolgd. Ook nu blijven we dat doen. Als het gaat om
traktaties adviseert de PO-raad als volgt: “We adviseren om alleen voorverpakte traktaties toe
te staan.”

Ouderbijdrage
Bij deze editie van ’t Groentje ontvangt u een brief van de penningmeesters van de
ouderraad. De brief bevat een oproep voor het voldoen van de ouderbijdrage en de
schoolreisbijdrage. Er wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de diverse
groepen. De ouderbijdrage, die nodig is om allerlei extra activiteiten te kunnen organiseren is
voor alle leerlingen gelijk. Die verschillen zijn dan ook terug te voeren op de kosten voor de
verschillende schoolreizen.
Zonder deze bijdragen is het niet mogelijk om de extra activiteiten voor de kinderen te
organiseren. Daarom hopen we dat de
penningmeesters van de OR de bijdragen van alle
ouders zullen ontvangen.
Mocht het voldoen van de bijdragen een probleem
vormen, dan kan er een beroep worden gedaan op
de gemeente. In de folder die we op verzoek van de
gemeente met ’t Groentje meesturen is daar meer
over te vinden. Ook kunt u contact opnemen met de
directie om andere mogelijkheden te bespreken.

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:

4 oktober – 8 oktober

onderbouw:
bovenbouw:

Rebekka
Isaäk en Ismaël

11 oktober – 15 oktober

Jakob steelt de zegen en vlucht

25 oktober – 29 oktober

Jacob gaat trouwen

1 november – 5 november

Verbond Jacob en Laban, ontmoeting met Ezau
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Nog een bijlage!
Onze school, de Groen van Prinsterer, is een van de twaalf scholen van PCPO Barendrecht
Ridderkerk. Zes van deze scholen liggen in Barendrecht, de andere zes zijn in Ridderkerk te
vinden. De stichting staat onder leiding van een directeur-bestuurder. Tot aan de
zomervakantie was dat de heer A. Dogger. Vanwege het bereiken van de
pensioengerechtige leeftijd heeft hij zijn werkzaamheden voor PCPO Barendrecht Ridderkerk
beëindigd. Hij is opgevolgd door mw. A. Langmuur. Als bijlage ontvangt u een brief waarin zij
zichzelf voorstelt.

Volgende reguliere ‘t Groentje
komt op…
maandag 25 oktober ‘21
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