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We blijven van elkaars spullen af 

en bij toegestaan gebruik, gaan 

we er zorgvuldig mee om. 

Belangrijke data 
29-01 live@deWillem proeflessen 

31-01 Uitnodiging rapport en factuur 2018/2019 mee met uw kind 

02-02 Open huis Hoeksch Lyceum 

07-02 Bijeenkomst gebedsgroep Hoeksteen 

07-02 Rapport mee  

08-02 18.00u-21.30u oudergesprekken  

12-02 18.00u-21.30u oudergesprekken  

14-02 18.30u-21.00u informatieavond Willem van Oranje over pijlers 

23-02 Alle leerlingen om 12.00 uur uit. Start voorjaarsvakantie  

05-03 Weer naar school  

Tref: Je krijgt wat je verdient?!? 

Van 29 januari t/m 16 februari is het thema: Je krijgt wat je verdient. 

Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over 

gelijke en ongelijke behandeling, over beloning en straf. Over een kans 

verdienen voor een nieuwe toekomst. De Bijbelverhalen komen uit 

Matteüs 18 - 25 en Lucas 13: Schulden bij de koning, arbeiders in de 

wijngaard, de talenten, het ongeluk met de toren, De boom zonder 

vruchten en Zacheüs.  

Van 19 februari t/m 16 maart bespreken we het volgende thema: Veel en 

weinig: rijkdom en armoede & de waarde van delen. 

De verhalen komen uit Lucas 12 - 21: Bloemen en vogels hebben geen zorgen; De rijke 

jongeling; Intocht in Jeruzalem en Het muntje van de weduwe.  

 

Personeel 
Juf Hettie is al langere tijd ziek, wel komt ze af en toe naar school om even een kop koffie 

met de collega’s te drinken dus de kinderen of u zullen haar misschien wel een keertje zien 

in de school. Een opkikkertje in de vorm van een kaartje is altijd welkom. U kunt uw kaartje 

in de witte brievenbus doen die in de hal van beide gebouwen hangt.  

Juf Renée is aan het reïntegreren. Binnenkort gaat ze een dag voor groep 1/2 en dat 

breiden we daarna uit. Verder verricht ze werkzaamheden buiten de groep maar wel ten 

dienste van de groep. We hopen dat zij de week voor de voorjaarsvakantie weer volledig in 

die groep aan het werk is.  

Vanuit de leerlingtevredenheidsenquete: hoe werken we samen? 

In de vorig jaar gehouden leerlingenquête hebben veel leerlingen aangegeven dat ze graag 

meer willen samenwerken binnen de les. Ook zouden ze graag met kinderen uit andere 

klassen samenwerken. Met de vernieuwde school, inclusief open deuren, is dit allemaal uiteraard 

veel meer mogelijk. Binnen de twee gebouwen zijn we hiermee met de leerlingen aan het werk. 
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De bovenbouw heeft de volgende 5 kernafspraken / basishoudingen voor samenwerken met 

elkaar vastgesteld, waar we met de leerlingen verder in aan het oefenen zijn: 

● Ik weet met welk doel ik aan het werk ben 

● Door goed samen te werken kom ik verder 

● Luister voordat je praat. Gebruik je hart, ogen en oren 

● Denk ook aan de ander 

● Stuur jezelf aan - jij hebt de meeste invloed op je ontwikkeling 

 

Creamiddag Pasen 

Op 23 maart van 13:00 tot 14:15 is de tweede creamiddag van dit schooljaar. Er zijn al een 

hoop ouders die zich hebben opgegeven via de hulpouderbrief. Als u graag wilt helpen maar u 

heeft zich nog niet eerder opgegeven, dan kunt u zich opgeven bij juf Roos 

(r.vanderneut@csgdewaard.nl). Graag in de mail uw naam, de naam van uw kind(eren) en in welke 

groep uw kind(eren) zit(ten). Alvast bedankt! 

Meedoenregeling voor kinderen tot 18 jaar 

Wil uw kind lid worden van een sportclub? Een muziekinstrument bespelen? Toneelspelen? Of 

met een schoolreisje meegaan? Heeft uw kind een goede fiets nodig? Of een 

computer/smartphone? Al deze dingen kosten geld, maar wat te doen als u een laag inkomen 

heeft of weinig te besteden heeft? Dan kunt u gebruik maken van de Meedoenregeling. Meer 

informatie vindt u hier. Alle kinderen hebben hier vorige week ook een folder over 

meegekregen. 

 

Ga je ook mee “Op reis” met de Vakantie Bijbel Klub? 

De Vakantie Bijbel Klub (VBK) komt er weer 

aan en het thema voor dit jaar is: Op reis! 

Heb jij ook zo’n zin om te komen? 

Op deze dagen gaan we met z’n allen gezellig 

knutselen, spelletjes doen, zingen, 

poppenkast kijken, luisteren naar een 

verhaal, dansen en nog veel meer. 

De VBK is een gezellige bijeenkomst voor 

kinderen van 4 t/m 12 jaar (groep 1 t/m 8 

van de basisschool). Alle kinderen in deze 

leeftijdscategorie zijn van harte uitgenodigd 

om samen met ons “Op reis” te gaan.. 

 De VBK is er op 3 ochtenden in de 

voorjaarsvakantie. Op woensdag 28 februari 

om 10:00 uur starten we met het programma. 

De inschrijving  is gratis en kan al vanaf 9:45 uur. Vrijdag 02 maart sluiten we met z’n allen af 

met een feestelijke maaltijd. Op de zondag is er een thema dienst, die aansluit op de thema’s 

van de VBK. Deze dienst begint om 9:30 uur. De VBK is in de Christelijk Gereformeerde 

Gedachteniskerk – Adm. De Ruyterstraat 1 te Oud-Beijerland. 

Woensdag  28 februari 10:00 – 12:00 uur. 

Donderdag  01 maart    10:00 – 12:00 uur. 

Vrijdag  02 maart    10:00 – 12:30 uur (met een lunch verzorgd door de VBK) 

Op de vrijdag laten de kinderen na de maaltijd aan de ouders zien wat ze allemaal hebben 

gedaan in deze drie dagen. De toegang voor de VBK is voor alle kinderen gratis, maar bij de 

uitgang zal een collecte worden gehouden voor de onkosten. Kom je ook op (één van) deze 

dagen? 
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OPROEP VOOR GASTGEZINNEN 
Bosnische kinderen rekenen op ons. 

Mogen zij ook op u rekenen? 

 

Stichting Kinderhulp Voorne Putten is al meer dan 20 jaar 

actief. In aanvang ressorterend onder een landelijke 

organisatie, maar sinds 10 jaar opereren wij als 

zelfstandige stichting in de regio Voorne Putten, Rozenburg 

tot aan Barendrecht, Rotterdam. 

  

Ieder jaar organiseren wij voor minder kansrijke kinderen 

uit Bosnië een 2 weken durende vakantie met tal van leuke 

activiteiten. 

Onze organisatie die uitsluitend bestaat uit vrijwilligers 

zet zich geheel belangeloos in. 

  

De kinderen die wij uitnodigen komen uit kansarme, soms gebroken gezinnen. Om reden dat zij 

het ook financieel niet breed hebben, of soms zelfs in armoede leven, is er weinig perspectief 

voor hen. 

Met deze vakantie, ieder jaar nodigen wij andere kinderen uit, weten we uit ervaring dat we 

kinderen een stukje levensvreugde geven, waar velen van hun nog jaren op teren. 

  

Behalve dat wij kinderen uit Bosnië een onvergetelijke vakantie geven, horen we ook van onze 

gastouders, dat ook hun eigen kinderen, leren van deze ervaringen. Samen delen, kijkend en 

horend dat er ook andere omstandigheden zijn waaronder je kan opgroeien, leren onze kinderen 

van deze gastkinderen. Dit motiveert gastouders zich bij onze lokale organisatie aan te melden 

als gastouder. 

  

Dit jaar is de vakantie voor 28 kinderen gepland in de periode van 24 maart t/m 7 april. 

Door deze kinderen een vakantie in Nederland aan te bieden, vaak de eerste vakantie van hun 

leven, kunnen ze er even tussenuit. 

Wij gunnen hun dat bijzonder, maar hebben hiervoor gastgezinnen nodig die deze kinderen 2 

weken een warm onthaal kunnen geven. Bent u dat gastgezin dat wij nog zoeken? U zou dan 

gastgezin zijn voor 2 kinderen (9-12 jaar). In deze periode organiseert de Stichting meerdere 

keren per week een activiteit waar alle kinderen aan deelnemen. 

Voor meer informatie of aanmelding kijk op www.kinderhulpvoorneputten.nl 

of bel met 06-20037176 

Graag staan wij u te woord. 
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