
  
  

  

 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
De eerste weken van dit schooljaar zitten er alweer op. Er is 
in de groepen hard gewerkt aan de groepsvorming, wat 
bijdraagt aan een positieve en daardoor leerzame sfeer 
binnen de school als basis voor de rest van het jaar. Zoals 
eerder bij u aangegeven zijn we dit schooljaar begonnen met 
twee nieuwe collega’s. U heeft deze collega’s allemaal al 
meer dan eens kunnen zien of ontmoeten. Toch stellen we ze 
graag nog even aan u voor verderop in deze nieuwsbrief.  
 
Na deze fijne opstartperiode volgt er een heerlijke vakantie: 
de Herfstvakantie! 
De afgelopen weken zijn de bladeren aan de bomen beginnen te verkleuren en laten hun mooiste 
kleuren zien. Zo ook op ons schoolplein. Wist u dat het opgeruimde schoolplein te danken is aan 
een ouder van school en haar gezin! Wat zijn we daar ontzettend blij mee, bedankt daarvoor. 
Op school zien we de kinderen genieten van al de herfstspulletjes die ze onderweg naar school of 
ergens anders hebben gevonden. Deze periode sluit dan ook mooi aan bij afgelopen 
Kinderboekenweek met het thema Gi-Ga-Groen. De kleuters volgden weer het prachtige 
Kabouterpad in de wijktuin en in alle groepen is er weer hard gewerkt aan een presentatie voor de 
Kinderboekenweek.  
 
In de week van 24 oktober kunnen we allemaal nog even lekker uitwaaien en genieten van 
bijvoorbeeld een heerlijke strand- of boswandeling. Een weekje om te schakelen van de 
zomerstand naar de winterstand. Als team wensen wij u een fijne herfstvakantie! 
 
Een warme groet, 
Team obs Prins Alexander 
 
Even voorstellen: 

 
Hallo, ik ben Kimberley en 24 jaar oud. Dit jaar sta ik voor het eerst op de Prins 
Alexanderschool als leerkracht van groep 6. Vorig schooljaar heb ik op een 
andere school groep 6 gedraaid. Naast juffrouw ben ik ook op de zaterdag 
leiding van de waterscouting. Hierbij geef ik zeil les aan kinderen van 7 t/m 11 
jaar, bouwen wij hutten, maken we kampvuren en spelen wij spelletjes. 
 
 



  
  

  

 

 
Hallo allemaal. 
Ik ben Marloes Hummelen, 28 jaar oud en woon in Rotterdam samen 
met mijn partner en gezellige beestenboel. Sinds dit jaar sta ik vijf 
dagen per week voor de Rupsjes. Iets wat ik met veel plezier doe. In 
mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig, bak ik koekjes en spreek ik af 
met vrienden. 
Ik hoop u dit jaar beter te mogen leren kennen. 

 
Administratie  
Graag aandacht voor het volgende!  
Het is voor ons van groot belang dat adresgegevens, telefoonnummers etc. bij ons juist in het 
systeem staan, voor het geval we u willen/ moeten bereiken. We willen u dan ook vriendelijk 
verzoeken om wijzigingen persoonlijk aan ons door te geven, social schools is niet gekoppeld aan 
ons leerlingvolgsysteem. Geeft u in social schools wijzigingen door, dan zijn deze niet automatisch 
gekoppeld met het systeem waar wij mee werken. Wel kunt u in social schools via een persoonlijk 
bericht naar Annemieke uw nieuwe gegevens doorgeven, zodat zij dit kan aanpassen in het 
leerlingvolgsysteem. 
 
Nieuws uit de Peuterspeelzaal en de BSO 
Zoals u weet hebben wij een peuterspeelzaal en BSO gevestigd in ons gebouw. Ondanks dat deze 
beide van een andere stichting zijn dan onze school werken we wel nauw samen en proberen 
steeds meer vorm te geven aan deze samenwerking. U zult dan ook vaker hierover iets terug lezen 
in onze nieuwbrief. De PSZ is onderdeel van stichting Gro-Up en de BSO van KindeRdam. 
 
We vinden het dan ook erg fijn dat bij de PSZ een bekend gezicht van de school is gestart als 
pedagogisch medewerkster. Graag stelt ze zich even aan u voor; 
 
Mijn naam is Kitty Kleinjan-Scheringa. Ik ben 32 jaar, getrouwd en moeder van drie heerlijke 
kinderen. Twee zoons van 15 en 8 jaar oud en een dochter van 1 jaar oud. Ik ben al mijn hele leven 
woonachtig in Rotterdam Oost. Mijn zoon van 8 jaar zit op Obs Prins Alexander en ik ben lid van de 
OR binnen de school.  
De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in Capelle aan den IJssel. Ik heb gewerkt op het 
kinderdagverblijf, de BSO en de peuteropvang. 
Per 1 september ben ik gestart ik bij Peuteropvang De Dagvlinders. Samen met mijn collega’s en 
de collega’s van de onderbouw van obs Prins Alexander kijken we uit naar een waardevolle 
samenwerking. 
 
 



  
  

  

 

 
Dit schooljaar is ook onze BSO van KinderDam verhuisd naar de beneden verdieping. Eerst zaten 
ze in een lokaal boven in de school wat ze wat minder zichtbaar maakten. Nu ze in zijn totaliteit  
beneden zitten is er meer verbinding met de collega’s van school. De BSO heeft een lokaal tot zijn 
beschikking en de hal van de school. De kinderen gaan met veel plezier naar de BSO. 
 
Kinderboekenweek GI-GA-Groen  
De Kinderboekenweek was dit jaar van 5 oktober tot en 
met vrijdag 14 oktober 2022. Het was een leuke 
periode. Het bevorderen van leesplezier en het maken 
van leeskilometers stond tijdens deze week centraal. 
 
Op woensdag 5 oktober openden we de 
Kinderboekenweek met een boekenmarkt. Tussen 8.15 
uur en 9.00 uur kon u met uw kind in de grote hal bij 
kinderboekenwinkel “Ver van Hier” uit Rotterdam 
Hillegersberg, boeken kopen. Er waren boeken in alle prijsklassen te vinden en ook de school heeft 
boeken gekocht zodat er voor ieder kind de afgelopen periode door een nieuw boek gebladerd 
kon worden. Al vroeg stonden er enthousiaste lezers te zoeken naar mooie boeken. Leuk om te 
weten is dat we 10% van de verkoop opbrengst bij Ver van Hier mogen besteden om onze eigen 
schoolbibliotheek weer verder aan te vullen. Vol trots kunnen we u vertellen dat er voor een 
bedrag van 2535,72 boeken is gekocht deze ochtend. Wat ontzettend gaaf! Dit betekent dat wij 

voor een heel mooi bedrag ook onze schoolbibliotheek weer 
verder kunnen aanvullen, dank daarvoor. 
 
Verder zijn er verschillende activiteiten geweest tijdens deze 
periode. Zo gingen leerlingen van groep 8 voorlezen in de lagere 
groepen.  Er zijn lessen n.a.v. kinderboeken gegeven in alle 
groepen. Opa’s, oma’s, vaders en moeders van de 
kleutergroepen kwamen voorlezen in de klas. De 
Kinderboekenweek werd op 14 oktober in de middag afgesloten 

op het schoolplein met het kinderboekweeklied en een dansje. 
 
Het Erasmus Junior College 
Op obs Prins Alexander bieden we ook passend onderwijs voor de leerlingen die extra uitdaging 
nodig hebben. Dat doen we door in de groepen te compacten en verrijken. Dit is alleen voor een 
aantal leerlingen bij ons op school niet voldoende. Deze leerlingen dagen we nog wat extra uit met 
verschillende lessen en activiteiten gedurende het schooljaar. We volgen nu een lessenreeks in 
samenwerking met de Erasmus Universiteit. 



  
  

  

 

 
Het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus 
Universiteit brengt wetenschap naar de klas door 
middel van onderzoekend leren. Dit doen ze door het 
aanbieden van verrijkende lesprogramma’s en 
activiteiten voor onder andere meer- en hoogbegaafde 
leerlingen. Deze lessen worden gegeven door het 
Erasmus Junior College. Het Erasmus Junior College is 
ontwikkeld voor meer- en hoogbegaafden van de 
bovenbouw.  
Met trots kunnen we vertellen dat we, na een 
inspirerend openingscollege op de campus van de 
universiteit, zijn gestart met de lessen op school. 
Tijdens deze lessen worden de leerlingen intellectueel 
uitgedaagd en maken kennis met een andere 
denkwereld. Ze leren spelenderwijs academische 
vaardigheden aan als luisteren, argumenteren, vragen 
stellen en onderzoeken. Het thema Gaming staat 
tijdens deze lessen centraal. In deze lessenreeks gaan 
kinderen op onderzoek naar kenmerken van games. 
Wat maakt gamen zo leuk? Is er verschil tussen spellen van vroeger en nu? Is er verschil tussen 
jongens of meisjes in de waardering van games? Wat voor positieve en/of negatieve gevolgen 
heeft gaming? En belangrijker nog, hoe kun je een spel inzetten om de wereld te verbeteren of 
anderen nieuwe dingen te leren? 
U begrijpt dat we samen met de kinderen ontzettend uitkijken naar het vervolg van deze lessen 
maar ook de overige activiteiten gedurende het schooljaar. Zo gaan we na deze periode starten 
met schaaklessen met als doel de gehele bovenbouw aan het schaken te krijgen. 
 
Chabotlessen  
Net als afgelopen schooljaar zetten we onze samenwerking met het Chabot museum voort m.b.t. 
onze kunst/ cultuur en burgerschapslessen. Eindschooljaar 2021-2022 hebben we het schooljaar 
samen met de Rotterdamse kunstenaar Toine Dutch Bushman Klaassen mogen afronden. Ook dit 
jaar gaan we samen met onze leerlingen en de leerlingen van de St. Michaëlschool 
(Molenlaankwartier, Hillegersberg) weer aan de slag. Op deze beide scholen aan de rand van het 
Land van Chabot is het Chabot Museum gedurende het hele schooljaar wekelijks aanwezig voor 
lessen over kunst, erfgoed en burgerschap.  
Mocht u nieuwsgierig zijn wat er allemaal voort komt uit deze lessen dan kunt u kijken in onze 
vitrinekasten waar we korte exposities houden. Een leuk weetje, zelfs in het kantoor van 
 



  
  

  

 

 
burgermeester Aboutaleb staan werkjes van een aantal kinderen die voortgekomen zijn uit deze 
samenwerking. Daar zijn we stiekem toch wel een beetje trots op! 
 
Website verwijzing 
Mocht u op zoek zijn naar onze schoolgids of bijvoorbeeld onze jaarkalender, neem dan even een 
kijkje op onze website. Daar kunt u deze, maar ook bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven digitaal 
vinden. U kunt deze zelf downloaden. Mocht u door omstandigheden hier niet toe in staat zijn dan 
kunt u een exemplaar aanvragen bij juf Annemieke. 
 
Tennistoernooi woensdag 5 oktober 
Op woensdag 5 oktober hebben Yves, Pawel en Yessin meegedaan 

aan het Lekker Fit tennistoernooi. Het was 
een gezellige middag waarbij de tennissers 
goed hun best deden. Zo goed  zelfs dat Yves 
er met een derde plaats vandoor ging.  
                                                         
 
 
 
                             

Belangrijke data: 
24 oktober t/m 28 oktober 2022   Herfstvakantie 
14 november 2022 t/m 18 november 2022  Voorgangsgesprekken  
28 november 2022     VO-voorlichtingsavond 

 

 
 


