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In liefdevolle herinnering

Duncan van der Goot
In mijn hoofd zitten dingen, veel dingen van toen.
Je lach en je woorden, je knuffels, je zoen.
In mijn hart zit een plekje, een plekje voor jou.
Vol heimwee en liefde, omdat ik van je hou.
In mijn hart zit een leegte, die leegte ben jij.
Het gemis is zo voelbaar, zo voelbaar dichtbij…..
In gedachten zijn we bij de ouders van Duncan, Marcel en Brenda.
We hebben op school een gedenkplekje ingericht waar kinderen en volwassenen een herinnering kunnen
opschrijven of stil kunnen zijn voor Duncan.
De informele herdenkingsbijeenkomst voor Duncan is op zaterdag 2 december om 12.00 uur in de
voormalige Katholieke kerk, Westvoorstraat 2. Aansluitend zal de crematieplechtigheid in besloten kring
plaatsvinden.

Wij feliciteren: Julian Bolluijt, Iris Jaspers, Edgar Muradjan, Tessa van Opdorp, Yaro Saarloos,
Nena van Roosendaal, Robin Weijers, Katootje Handstede, Niels Jaspers, Aron Bolluijt,
Renske in ’t Veld, Orson Brodie, Geert Verhagen, Jarno van Hoof, Hidde Slings, Juf Josje.

Welkom Max den Ouden en Tess Arnold in groep 1

Belangrijke data:
(Kijk ook op de kalender in Digiduif)
5 december: 13:00 u Sinterklaas komt op bezoek

Belangrijke data:
(Kijk ook op de kalender in Digiduif)
21 december: om 15:15 u kerstvakantie!

11 t/m 15 december: Schaatsen gr.4 t/m 8 (zie
voor tijden schoolnieuws)
20 december: Kerstviering

22 december: Kinderen hebben al kerstvakantie!
24 mei 2018: schoolreis groepen 1 t/m 8. Zij gaan naar
verschillende locaties.

DHH
Met het team zijn wij ons voortdurend aan het ontwikkelen. Momenteel zijn wij ook bezig met scholing om
een nog betere aansluiting te vinden bij de onderwijsbehoeftes van alle leerlingen. Dit gebeurt door toetsen,
analyseren van resultaten, observaties, maar ook door het invullen van signaleringslijsten.
DHH staat voor Digitaal handelingsprotocol begaafdheid en biedt ons met de modules QuickScan,
signalering, diagnose, leerlingbegeleiding en evaluatie een compleet instrument voor het herkennen en
begeleiden van begaafde leerlingen in groep 1 tot en met groep 8. Het protocol is zo opgebouwd dat na
het proces van signalering en diagnostiek iedere leerkracht zelfstandig begaafde leerlingen kan begeleiden.
Let op! Dit instrument is niet bedoeld voor het bestempelen en geeft ook geen diagnose van
(hoog)begaafdheid maar is bedoeld voor gebruik binnen de school. Dit systeem geeft leraren handvaten,
tips en ideeën hoe die om kan gaan en interventies kan inzetten voor kinderen die een extra uitdaging
kunnen gebruiken.
De eerste keer is er een QuickScan ingevuld voor alle leerlingen van de school. Hieruit kan het signaal komen
dat de ouders een vragenlijst dienen in te vullen. Dit is nodig voor een verdere signalering. Ook dit is geen
graadmeter voor een betiteling voor (hoog)begaafdheid. Als het bij uw kind gewenst is de vragenlijst voor
ouders in te vullen, krijgt u volgende week een brief mee van de leraar. Vervolgens zult u een e-mail
ontvangen waarop u de vragenlijst kunt invullen. Wij willen u vragen dit voor de kerstvakantie af te ronden.
Vanaf volgend schooljaar zal de QuickScan alleen nog ingevuld worden in de groepen 1, 3 en 5.
Met vriendelijke groeten,
Remco Blom, MLE
Directeur PCBS Groen van Prinsterer
Aankomst Sinterklaas
Om begrijpelijke redenen is besloten het Sinterklaasfeest
op school te verzetten. In plaats van vrijdagmorgen
1 december bezoekt Sinterklaas onze school op
dinsdagmiddag 5 december. Rond 13:00 uur verwachten
we hem op het schoolplein. Tenminste, als de
weersverwachting verandert want Jip Winterdip,
de bekende weervrouw, verwacht code rood:
regen, storm, hagel- en sneeuwbuien. Houdt u het
weerbericht goed in de gaten!
De bovenbouw begint ’s morgens al aan de surprises.

Weer of geen weer, we gaan schaatsen
Op 9 december om 14.00 uur is het weer zover, de opening van de IJsbaan op de Markt in Steenbergen. We
hebben groep 4 t/m 8 opgegeven om te gaan schoolschaatsen. Dit jaar kunnen de groepen 5 t/m 8 zelfs
gaan strijden om de “Grote Schoolschaatscup”.
Aan het einde van de schaatsochtend/-middag doen 20 kinderen, 10 jongens en 10 meisjes, mee met een
wedstrijd om deze cup. Het gaat er hierbij om wie het snelste met deze 20 kinderen een bepaald parcours
kan afleggen.
De tijden worden genoteerd en de school die de minste tijd heeft wint deze cup.
De uitreiking vindt plaats in de eerste school week na de kerstvakantie.
Dag en tijden schoolschaatsen 2017:
Maandag 11 december
13.00-15.00 uur 30 kinderen groep 8
Woensdag 13 december
10.00-12.00 uur 23 kinderen groep 6
Donderdag 14 december
10.00-12.00 uur 28 kinderen groep 4
13.00-15.00 uur 28 kinderen groep 7
Vrijdag
15 december
10.00-12.00 uur 25 kinderen groep 5
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Kerstkaarten
Wilt u de kerstkaarten die uw kind aan vriendjes of vriendinnetjes uit wil delen, bij de betreffende kinderen in de
brievenbus laten gooien? Wanneer kerstkaarten op school worden uitgedeeld blijven ze vaak op school in de klassen of
gangen liggen en het is sneu voor de kinderen die geen kaarten kunnen uitdelen of geen kaarten krijgen.

Kerstviering 2017
De kerstviering is dit jaar op woensdag 20 december.
Deze viering bestaat uit twee onderdelen:
- Een viering in de Gereformeerde kerk aan de Steenbergseweg
(tegenover de bushalte).
- Een kerstmarkt op school.
Vanwege het grote aantal leerlingen willen we de viering in
onderbouw en bovenbouw splitsen.
De onderbouw (groep 1 t/m 4) begint om 18:30 u in de kerk. Dit duurt tot 19:00 u. Vervolgens gaan zij naar
school voor de kerstmarkt van 19:15 u tot 20:00 u.
De bovenbouw (groep 5 t/m 8) begint om 19:15 u in de kerk vervolgens gaan zij naar school voor de
kerstmarkt om 20:00 u tot 20:45 u.
De viering is bedoeld voor alle kinderen met hun ouders . We lopen gezamenlijk van de kerk terug naar
school.
Tijdens de kerstmarkt kunt u de prachtige kerstknutsels van uw kinderen bekijken en aanschaffen.
Er staan geldbussen in elke groep voor de giften. De opbrengst van de kerstmarkt komt ten goede aan KiKa,
de Stichting Kinderen Kankervrij werft fondsen voor onderzoek naar kinderkanker.

Luxe verzuim
Ongeoorloofd wegblijven van school door een leerplichtige leerling voorafgaand of aansluitend aan een
vakantie heet ’luxe verzuim’. Als er leerlingen afwezig zijn, dan moet de school dat melden bij de afdeling
Leerplicht van de gemeente. Deze afdeling registreert luxe verzuim apart. Met het streng aanpakken van
luxe verzuim geeft de afdeling Leerplicht een duidelijk signaal af aan ouders, leerlingen en scholen.
Leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Daar moet de school voor zorgen. Daar staat tegenover dat
ouders en de leerling zelf moeten zorgen dat hij/zij aanwezig is. Ook rond de vakantieperiodes.
Bij verzuim voorafgaande en/of aansluitend aan een vakantie is de schooldirecteur verplicht dit te melden
bij de afdeling Leerplicht. De leerplichtambtenaar neemt contact op met de ouders en/of de leerling.
Indien er geen ‘gewichtige omstandigheden’ te constateren zijn of er geen medische verklaring is, maakt
de leerplichtambtenaar proces verbaal op. De leerplichtambtenaar stuurt dit proces verbaal naar het
Openbaar Ministerie. In het geval van luxe verzuim kan er een boete opgelegd worden aan de ouders.
Deze boete kan oplopen als luxe verzuim vaker voorkomt binnen het gezin.

Kerstvakantie
De kerstvakantie begint voor alle leerlingen op donderdag 21 december om 15.15 uur!
Maandag 8 januari verwachten we iedereen weer op school.
Fijne vakantie en een voorspoedig 2018!
(voorzichtig met vuurwerk!)

Parkeren rond de school
Steeds vaker krijgen we klachten van buurtbewoners over de blokkering van de
op- en afritten bij hun huis. Deze blokkering betreft parkerende ouders die de auto
op een verkeerde plaats zetten.
Indien u uw auto in de Piet Heinstraat (doodlopende stuk) parkeert wilt u dan de open afritten vrijhouden? Hartelijk dank.

Staking
Op 12 december aanstaande staat er weer een staking gepland voor het PO. Over het hoe en
wat is nog niets bekend. Er wordt nog bekeken en overleg gevoerd hoe wij hier als Lowys Porquin
in staan en vorm aan willen geven. Waarschijnlijk kunnen wij hier aan het begin van de week meer
uitsluitsel over geven. Wij houden u hierover op de hoogte.

Schoolfruit
Wij vinden het als school belangrijk ook een boodschap mee te geven voor een gezonde
levensstijl. Daarom schrijven wij ons ieder jaar in voor het schoolfruit. Gelukkig mogen wij hier ook
dit schooljaar weer gebruik van maken. In tegenstelling tot eerdere berichtgevingen wordt het
fruit op maandag geleverd. Hierdoor zullen de fruitdagen verplaatst worden naar dinsdag,
woensdag en donderdag. Wilt u daarom geen koeken meegeven aan de kinderen. Bij voorbaat
dank. Ruilfruit kan wel altijd, met andere woorden u mag uw kinderen wel ander fruit of
(snack)groente meegeven.

Gevonden:
Gratis af te halen op de administratie

