
 

1 

 
 
 
 
 
Agenda 
 

16-20/11 Deze week spreekuren 

Vr 27/11 Nieuwsbrief 

 
Welkom 
Dinsdag 10 november werd 
Esmee 4 jaar. Zij mag nu mee 
doen in groep 1a. We wensen 
Esmee en haar ouders een hele 
fijne tijd op school toe. Van harte 
welkom! 
 

Rust in de school… 
In de laatste 10 jaar is het niet voorgekomen dat er in 
2 weken eigenlijk niets bijzonders was. Zo ziet de 
agenda er deze keer wel uit. En… stiekem vinden we 
dat best lekker. Een klein corona-voordeeltje is dit 
misschien wel. In de groepen wordt heerlijk gewerkt 
en het is helemaal niet saai.  

We kijken allemaal uit naar het oude normaal, maar 
soms zie je opeens ook een zonnige kant… 
 
Studiemiddag 
Woensdagmiddag heeft het team een digitale 
studiemiddag.  
Binnen Prohles wordt er voortdurend gewerkt aan het 
thema Sociale Veiligheid. Dat is een heel breed thema, 
waarbij het er steeds weer over gaat dat kinderen en 
leerkrachten zich op alle mogelijke manieren veilig 
kunnen voelen op school. Kanjertraining, bij wie kun 
je terecht als je ergens mee zit, BHV, zitten de deuren 
op slot, hoe gaan we met elkaar om enz. enz.  
Dit schooljaar hebben we het over de seksuele 
opvoeding van onze kinderen. Dat is voor onze school 
geen nieuw thema. Als u al wat oudere kinderen hebt, 
kunt u zich misschien wel de ouderavond en informatie 
van een jaar of wat geleden herinneren.  
Sinds die tijd krijgen alle kinderen zo’n 10 lessen per 
jaar over allerlei zaken, die met seksualiteit te maken 
hebben. Uiteraard passend bij de leeftijd van de 
kinderen. Dat betekent dat ieder kind 80 lessen in 
zijn/haar basisschooltijd heeft, waarmee we keurig 
voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 
Er zijn geen taboes, maar de manier waarop doet er 
wel toe. 
Omdat we vinden dat dit integer en binnen de veilige 
(!) setting moet plaatsvinden, gaan we als team op 
herhaling en worden de nieuwe teamleden hier ook 
over bijgeschoold.  
Binnenkort ontvangt u van ons nog meer informatie. 
Wanneer u daar vragen over hebt, horen we ze graag. 
 

 
 
Week van Respect 2020 
Hier is zeker in de bovenbouw aandacht aan besteed, 
maar het bezoek van de wethouder ging niet door. 
Jammer, maar gezien de aangescherpte maatregelen 
een logisch besluit.   

 
 

Sint 
De schoolleiding heeft goede connecties 

met Spanje en heeft begrepen dat er, 
ondanks corona, een reisje richting de 
Rutgersschool wordt gemaakt. Wel zal 
het anders dan anders zijn. Geen 
grootse intocht op het plein, geen 
ouders, niet strooien enz.  
Maar toch wordt het op 4 december een feestje op 

school. De kinderen vanaf groep 5 gaan komende 
week met lootjes aan de slag en er zal zeker gesnoept 
gaan worden. Vol verwachting klopt ons hart! 
 

 
 
Nieuws van de peuters 
Iedere ochtend besteden wij veel aandacht aan de 
spraak- en taalontwikkeling. Voorlezen is daarom ook 
een vast onderdeel van de ochtend. Na het buiten 

spelen even een rustmoment om te kijken en te 
luisteren naar een boekje. Dat kan op verschillende 
manieren. Soms lekker aan tafel met attributen er bij, 
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die in het boekje voorkomen. Of in de kring, waar de 
peuters mogen vertellen wat er allemaal in het boekje 
gebeurt. En af en toe lenen wij van de bibliotheek een 
vertelkastje. Het vertelkastje bevat platen, die een 
voor een er uitgeschoven kunnen worden. De juf leest 
het verhaal voor en de kinderen kijken naar de platen. 
Een soort poppenkast, waar de peuters erg van 
genieten.  

Maar soms komt er ook bezoek. Regelmatig komt oma 
Miep even bij De Zeester langs. Oma Miep houdt erg 
van lezen en heeft altijd een voorleesboekje in haar 
tas. Oma Miep heeft een mooie jurk aan en een hoed 
op. Dit keer had oma haar regenlaarzen aan omdat 
het buiten zo regende. Na het voorlezen moet oma 
vaak gauw weer weg. Dan moet zij nog boodschappen 
doen of naar andere kinderen om voor te lezen. Zo 
jammer, dat juf Hesther iedere keer de bezoekjes van 
oma Miep mist. Als juf Hesther weer terug in het lokaal 
is, zien wij sommige peuters bedenkelijk kijken. 
Hmmmm….. 

 
 
Nieuws van de kleuters 
Tam, tam, tam, tam, daar komen muzikanten aan; ze 
lopen keurig in de maat, bij ons door de straat. Samen 
met de kinderen werken we over en genieten we van 

het thema muziek. De kinderen kunnen inmiddels al 
goed in de maat lopen.  

In de  klas is de huishoek een gezellige muziekhoek 
geworden, waar de kinderen zelf muziek kunnen 
bedenken en kunnen spelen. Pompom en Loeloe 

genieten hier ook van en hebben ons ook een nieuwe 
letter geleerd, namelijk de ‘o’ van trommel. In de 
kleutergroepen gaat het er om wat de kinderen 
‘horen’. Daarom mag de olifant niet op de ‘o’-kast, 
maar de orka wel. In groep 2 hebben we de nieuwe 
techniekmaterialen in gebruik genomen. De kinderen 
waren heel enthousiast. Dit keer wordt, aan de hand 

van een bouwplaat, een trein en een treinbaan 
gemaakt van Lego Duplo. Met behulp van de i-pad kan 
de trein vervolgens bestuurd worden door middel van 
een programmeerapp. De kinderen vinden het 
geweldig om zo de trein te laten rijden langs 
verschillende dierengeluiden. De komende weken 
mogen de kinderen van groep 1 hier ook mee aan het 
werk. 

 

 
 
Nieuws uit groep 3 
Wat was het gezellig vorige week woensdag met het 
schoolontbijt. In 3 lange rijen zaten de kinderen in de 
klas en ze smeerden hun broodjes, aten fruit, yoghurt, 
eitje, komkommer, deelden van wat er was. Het was 
één grote ontbijttafel! 
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Het was op deze woensdag ook dankdag. We 
bedachten met elkaar waarvoor je de Here God 
allemaal kunt bedanken. Ook nu het coronatijd is 
merkten we dat er heel veel is om blij van te worden 
en dankbaar voor te zijn.  
Met taal zijn we ondertussen alweer klaar met kern 3 
van Veilig leren lezen. De letters d, oe, z, ij en h 
hebben we geleerd. We leren steeds een beetje sneller 
lezen, al doen de meeste kinderen dat nog spellend 
(zoemend) en dat mag nog.  

 
Deze week hadden we gesprekken met ouders. Met 
de meeste kinderen gaat het gelukkig heel goed. Ze 
leren elke 2 dagen weer een letter lezen en schrijven 
en lezen zo al steeds meer woorden en teksten. 
Sommige kinderen hebben iets meer moeite. We 
helpen ze op school, en soms ook thuis, om beter te 
lezen.  
De dag na de herfstvakantie hadden we een studiedag 
waarin het o.a. ging over techniek. Er zijn (nog meer) 
materialen aangeschaft zodat de technieklessen 
steeds leuker worden. We hebben nu een paar keer 
een circuit gedraaid. We hadden o.a. Bee Bots 
(programmeren), K’nex, Tomtect, Lego. Kern 3 ging 
over een keizer die in een kasteel woonde, de 
opdracht was om samen een kasteel te maken. 

 
 
 
Nieuws uit groep 4 
In groep 4 zijn we na de herfstvakantie gestart met 
het oefenen van de tafels. We hebben een poster in 
de klas hangen waar iedereen stickers kan verdienen 

bij het opzeggen van de tafels. De tafel van 1 hebben 
veel kinderen al behaald! Thuis kunt u met ze oefenen 
als ze het nog lastig vinden. We dreunen de tafels op 

van 1 tot 10, maar er wordt ook verwacht dat ze 
antwoord kunnen geven bij het door elkaar 
opnoemen: 5x1= .. 9x1=... De tafel van 10 zijn we 
deze week aan het oefenen. Ons doel is dat iedereen 
voor de kerstvakantie 3 stickers heeft verdiend. Eerst 
doen we de tafel van 1, dan de tafel van 10 en daarna 
de tafel van 2. Helpt u mee?  
We hadden vorige week op dankdag het schoolontbijt. 
We konden wel merken dat ze thuis nog niet gegeten 
hadden! Niets over van twee hele bruine broden, wat 
zat iedereen heerlijk te eten. Matzes, rijstwafels, 
appelstroop, thee, yoghurt met appel, het was heerlijk 
om te zien hoe ze genoten met elkaar.  
Naast het rustige geconcentreerde werken aan het 
tafeltje, doen we ook veel actieve lessen. Zo zijn de 
leerlingen de verliefde harten joggend aan het 
oefenen en laatst hebben we zelfs propjes mogen 
gooien in de klas tijdens de spellingsles. Wat 
ontzettend enthousiast gingen de kinderen hiermee 
aan de slag. We zien een hoge betrokkenheid en 
hopen die vast te houden in de periode die komt. We 
zullen via Parro nog wat leuke foto’s delen van onze 

activiteiten in de klas. 
 
Nieuws uit groep 5 
Er wordt hard gewerkt in groep 5. Met het raadgedicht 
van deze week zijn de leerlingen hard op zoek naar 
het ene woord wat de dichter heeft verstopt. Iedere 
maandag weer een ander gedicht en op iedere vrijdag 

het verlossende antwoord. Daarnaast zijn we met 
verschillende vakken druk bezig met de stad. Hoe ziet 
een stad er nu uit, wat zijn verschillende wijken in een 
stad en hoe werkt een plattegrond? Vraag het de 
leerlingen maar, want die weten er alles van! Ook met 
tekenen zijn de leerlingen druk bezig met het maken 
van hun eigen stad. 

 
 
Nieuws uit groep 6 
De weken vliegen voorbij. We kunnen een hele 
nieuwsbrief vol schrijven met alles wat er in groep 6 
gebeurt maar dat gaan we maar niet doen. Afgelopen 
week zijn we een hele middag met techniek bezig 
geweest. Er zijn computergestuurde robots gemaakt, 
er werd gebouwd met technisch lego en spellen 
gespeeld waar echte programmeertaal voor nodig is. 
De middag vloog voorbij en de kinderen waren zo 
enthousiast dat we gelijk een volgende 
techniekmiddag hebben gepland. Wie weet hoeveel 
toekomstige ICT-mensen er wel niet in groep 6 zitten. 
Er is in ieder geval heel wat talent! 
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De ramen zijn opgefleurd met prachtige glas-in-lood 
bomen. De kinderen hebben de omtrek van hun zelf 
ontworpen boom uitgeknipt en op kleurrijk glas-in-
lood papier geplakt. We hebben vrolijke, woeste, 
relaxte, grappige, wijze bomen en nog veel meer. 
Zolang we door de bomen het bos nog maar zien, 
komt het vast goed.   
 

 
Misschien heeft u uw kind er al over gehoord, want de 
hele klas is bezig met het maken van presentaties. Als 
de weektaak klaar is, mogen ze alleen of in tweetallen 
een presentatie maken over een zelfgekozen 
onderwerp. Als die klaar is, leren ze de presentatie 
eerst zo veel mogelijk uit het hoofd om hem daarna 
voor de hele klas te presenteren. Het gaat dan 
bijvoorbeeld over Liverpool, otters, Minecraft, 
computers, Pokémon of Formule 1. Maar er worden 
ook presentaties gemaakt over onderwerpen die aan 
bod komen bij geschiedenis: de VOC of slavernij. De 
kinderen leren zo op een ontspannen manier iets voor 
de klas te vertellen en dat gaat ze al heel goed af! 
 
 

Nieuws uit groep 7 
Lekker uitgerust van de herfstvakantie zijn we weer 
hard aan het werk gegaan. Rekenen, taal en spelling, 
het komt iedere dag aan de orde. We leren ook elke 
dag weer wat bij. Helaas merken we in de klas ook dat 
het Corona virus rond gaat. Al twee kinderen moesten 
10 dagen in quarantaine. We zijn blij met de digitale 
mogelijkheden van deze tijd. Zo konden deze kinderen 
via hun computer thuis meekijken in de klas en toch 
de lessen volgen. Maar naast alle mooie dingen van 
het internet is het belangrijk dat de kinderen leren dat 
er ook gevaren en valkuilen in de digitale wereld zijn. 
Om hier beter mee om te gaan en valkuilen te 
vermijden, hebben wij deze week meegedaan met 
Media Masters. Op een speelse manier leren de 
kinderen belangrijke regels over het omgaan met 
sociale media. We hebben het met elkaar gehad over 
de do’s en don’ts. Met de antwoorden konden we 
punten (bits) verdienen. Thuis kunnen we extra 
punten verdienen met Media Masters extra. Dinsdag 
weten we hoeveel punten we in totaal gehaald 
hebben. 

 
 
 
Nieuws uit groep 8 
Inmiddels weten alle leerlingen wat hun voorlopig 
advies is voor het vervolg onderwijs. Spannend om in 
het kamertje van juf Alblas te horen waar je straks 
naar toe kan en dat ook je ouders hierin betrokken 
zijn. Naast bovenstaande zijn we afgelopen week 
bezig geweest met Mediamasters. Een programma 
over de kansen en gevaren van (digitale) media. Door 
het spelen van de game bouwen leerlingen 
basiskennis op over mediawijsheid via filmpjes en 
vragen. Hiermee kunnen we bits verdienen en aan het 
eind van de week wordt bekend gemaakt welke school 
de meeste bits heeft verdiend. Dit doen we klassikaal. 
Tussendoor zijn er ook een aantal toetsen geweest 
waar we bovenop zitten. In het voortgezet onderwijs 
krijg je nu eenmaal te maken met heel wat meer 

huiswerk. Dus is het handig als je nu al weet hoe je 
dat plant. Ook is een groot aantal kinderen twee 
woensdagmiddagen naar het Pieter Groen geweest 
om daar mee te doen met allerlei opdrachten. Als 
groep zijn we ook ingeschreven bij de doedagen van 
het Rijnmond. Als het goed is, heeft u de link van uw 
kind gekregen en anders: www.checkrijnmond.nl . 

Hier krijgt u allerlei informatie over het reilen en zeilen 
op deze school. De EHBO lessen zijn vanwege corona 
nog niet begonnen. We hopen in het tweede gedeelte 

http://www.checkrijnmond.nl/
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van dit schooljaar hier nog mee te kunnen starten. Juf 
van Houten is nu officieel met zwangerschapsverlof en 
we wensen haar veel sterkte met de laatste loodjes en 
verwelkomen juf van Zuijlen als haar vervangster. We 
hopen een fijne tijd met elkaar te hebben. 
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