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Prisma Praat 
Nieuws van  

Langelandsterweg 1 
9982 BC Uithuizermeeden 

0595-412 990 
prisma@noorderbasis.nl 

Nummer 3, oktober 2022 

Agenda Verjaardagen 

9 november 
10 november 
12 november 
30 november 

 
 
 

 
 

 
 

 

Schoolontbijt 
Studiedag | kinderen vrij 
Oud papier 
Sinterklaasviering 

20 november 
22 november 
23 november 
25 november 

Judith  
Juf Anja 
Emma  
Eva 

 

Van de directie     

 

 

Jaarthema...  
‘Feest voor de Heer’ is het 
jaarthema waar we bij de 
maandopeningen bij stil staan. 
Voor de maand november is het 
onderwerp:  
  
Verleden...      
Het Loofhuttenfeest is een 
oogstfeest. Veel Israëlieten 
waren in de tijd van de Bijbel 
boeren. Er groeiden o.a. druiven, 
vijgen en graan. In de herfst was 
dat klaar om geoogst te worden. 
Ze werkten dagen achter elkaar 
om alles te oogsten. Op het veld 
bouwden ze hutjes waar ze          
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‘s nachts in konden slapen, zodat ze ‘s morgens direct weer op het veld aan het werk konden gaan. 
Als alles geoogst was, gingen ze naar de tempel in Jeruzalem om de Heer te bedanken voor de oogst.  
 

Heden....   
Tijden het Loofhuttenfeest verblijven de Israëlieten een hele week in een loofhut. Ze doen dit om te 
laten zien dat ze in elke situatie op God vertrouwen. Misschien hebben ze nu mooie huizen en een 
goede baan, maar toch is het de Here God die voor hen zorgt. Het herinnert hen aan de tocht door 
de woestijn toen de Israëlieten in tenten en hutten woonden en de Here God hun elke dag eten gaf. 
Een tent of een hut is iets dat je makkelijk kan opzetten en afbreken als je onderweg bent. Wij wonen 
tijdelijk op deze aarde en zijn ook onderweg: onderweg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 
Daar mogen we voor altijd wonen. Tijdens het Loofhuttenfeest eten de Israëlieten in de loofhut en 
zingen ze het Hallèl. Dat is een joods gebed, bestaande uit de Psalmen 113 tot en met 118. Hallèl 
betekent letterlijk “loof” of “prijs”. Het woord halleluja is hiervan afgeleid.  
 

Maand opening...  
We hebben genoten van de maandopening, die is georganiseerd en bedacht door de kinderen van 
groep 7. Wat fijn dat er ouders en andere belangstellenden kwamen kijken, luisteren en meezingen. 
Een hele fijne maand toegewenst.  
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Ouderbijdrage...  
Al ongeveer acht jaar is de ouderbijdrage 35 euro per kind per jaar. Dat wordt gebruikt voor: 
schoolreis (1 jaar met de bus ergens naar toe en het andere jaar een klein budget voor een feestelijke 
dag), sinterklaas, sportdag, kamp groep 8, afscheid groep 8. Het zijn kosten die niet door de overheid 
worden vergoed. De afgelopen jaren zijn de kosten omhooggegaan. Denk alleen al aan de buskosten 
voor de schoolreis. Vandaar dat we, in overleg met de MR, de bijdrage verhogen naar 40 euro per 
kind per jaar. Met deze gelden kunnen we dit schooljaar weer een aantal activiteiten voor de 
kinderen organiseren.   
 

Corona scenario's...  
Vanuit de overheid hebben we de opdracht om meerdere scenario's te maken waarin beschreven 
staat welke maatregelen we op school gaan invoeren, voor het geval de besmettingen oplopen. De 
overheid geeft dan aan welk scenario van toepassing is. Voor het onderwijs is dat verdeeld in 
kleuren, van donkergroen naar rood. Voor onze school liggen deze scenario's klaar en zijn ze 
besproken met de MR. We hopen dat we er geen gebruik van hoeven te maken.   
 

Gym...  
De kinderen hebben op dinsdag gym van een gymdocent via Huis van de Sport. Meester Immanuel 
heeft een andere baan aangenomen en nu is HvdS op zoek naar een invaller. Dat is nog niet zo 
makkelijk. Zoals het nu lijkt komt er in januari iemand beschikbaar die op dit moment 
zwangerschapsverlof invult. HvdS probeert nog een paar gastlessen te regelen door een sportclub. 
Een aantal leerkrachten mag geen gym geven. Het huidige PABO-diploma is daarvoor niet 
toereikend. Wel mogen deze leerkrachten spel geven in de sporthal. De lessen beweging gaan dus 
wel door op dinsdag. We hopen dat er snel een gymdocent gevonden gaat worden.  
 

Streetwise..  
Alle kinderen hebben in oktober lessen gehad van de ANWB over verkeer. In een realistische situatie 
oefenden de kinderen met verschillende verkeerssituaties die ze als voetganger of als fietser tegen 
kunnen komen. Het waren leuke en leerzame lessen.  
 

  
  
 

Schoolontbijt...  
Op woensdag 9 november ontbijten we samen met de kinderen op school. We krijgen dit 
aangeboden door het Nationaal Schoolontbijt. De kinderen mogen die dag een bord, een beker en 
bestek meenemen naar school.   
Het Nationaal Schoolontbijt doet onderzoek naar het ontbijtgedrag van basisschoolleerlingen. De 
Ontbijtmonitor 2021 laat zien dat vier procent van de Nederlandse kinderen tussen 4 en 12 jaar niet 
dagelijks ontbijt. Dat lijkt misschien weinig, maar het gaat om veel kinderen. Juist omdat zij volop in 
de groei zijn is ontbijten extra belangrijk. Hun lichaam heeft een ontbijt nodig om te leren en te 
spelen. Ontbijten is de brandstof voor een energieke schooldag vol plezier!  
 
Hartelijke groeten, Aafke Havinga  
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Naschoolse sportactiviteiten 

Jeugdverpleegkundige op school     

 

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool  

  
Aan alle ouders/verzorgers,   
  
In de provincie Groningen voert GGD Groningen de jeugdgezondheidszorg uit. De 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD is er voor alle ouders/verzorgers en kinderen (-9 maanden 
tot 18 jaar). Op de basisschool kom je in contact met medewerkers van de JGZ. Elke basisschool heeft 
zijn eigen JGZ-team, dat bestaat uit een jeugdverpleegkundige (contactpersoon), een jeugdarts, een 
doktersassistent, en - in sommige gemeenten - een logopedist.  
 
Even voorstellen: de jeugdverpleegkundige op school  
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Ik ben Alieke van der Molen en ik werk als jeugdverpleegkundige op de 
basisscholen in Uithuizermeeden en Roodeschool. Ik heb contact met de 
school over de gezondheid, de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen.   
Als de school bijzonderheden opmerkt bij een kind kunnen ze dit met mij 
bespreken. Voordat zij dit doen, hebben ze altijd eerst overleg met jou als 
ouder hierover.   
Je kunt ook rechtstreeks contact met mij opnemen als je vragen hebt over de 
groei, ontwikkeling of het gedrag van je kind.  
 

Het kan dan gaan over onderwerpen als:  
• lichamelijke gezondheid  
• groei      
• gehoor  
• gezichtsvermogen         
• eten  
• slapen  
• schoolverzuim  
• spraak- en/of taalontwikkeling  
• zindelijkheid        
• gewicht        
• pesten         
• motorische ontwikkeling      
• sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Contact  
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
van GGD Groningen. Dat kan via:  

o de jeugdverpleegkundige van de school van je kind. Zie contactgegevens 
hieronder.  
o onze Telefonische Advisering, bel 050 367 49 91 of stuur een bericht via   
WhatsApp 06 52 57 92 53. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag, 8.00 – 17.00 uur.  
o of kijk op onze website: www.ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/4-tot-12-
jaar   

  
Alieke van der Molen-Wijnja, jeugdverpleegkundige   
06-50294725  
alieke.wijnja@ggd.groningen.nl  

Schoolontbijt     

 

http://www.ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/4-tot-12-jaar
http://www.ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/4-tot-12-jaar
mailto:alieke.wijnja@ggd.groningen.nl
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