
 
 
Maandbrief juni 2018 

 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
In deze maandbrief vindt u de bijzonderheden van de maand juni. 
 
- Het vervolgonderwijs. 
Een groot aantal oud-leerlingen heeft de afgelopen weken examen gedaan op een school voor 
voortgezet onderwijs. Wij hopen dat zij in juli het begeerde diploma kunnen ophalen.  
 
- Eindtoets 2018. 
In mei hebben de leerlingen de uitslagen van de Eindtoets Basisonderwijs ontvangen. 
Wij zijn tevreden met de uitslag. De school heeft boven de norm van de inspectie gepresteerd.  
landelijke gemiddelde: 81 
norm inspectie: 80 
score De Weerklank 81,5 
 
- Cito. 
Vanaf vrijdag 1 juni maken de groepen 1 t/m 7 de Cito-eindtoets voor diverse vakgebieden.   
Op uiterlijk woensdag 20 juni nemen we de laatste Cito’s af. Wilt u hiermee rekening houden en 
geen dokters- of tandartsafspraken plannen in deze periode? b.v.d. 
 
- ‘BOUW’-lezen en schoolarts. 
Deze maand is juf Lena Keijzer elke woensdag op school. Zij zal alle kinderen van groep 2  
testen op hun taal- en leesontwikkeling. De toetsresultaten zijn belangrijk voor de ontwikkeling 
van het aanvankelijk leesproces in groep 3. Door deze uitslagen weten we -op tijd- welke 
leerling meer aandacht en begeleiding nodig heeft tijdens het leren lezen.  
In de maand juni zullen de leerlingen van groep 2 worden onderzocht door de schoolarts. 
Hierover bent u al geïnformeerd via de groepsleerkrachten.      
 
- Koningsspelen. 
Tijdens de Koningsspelen is na de pauze een sponsorloop gehouden voor het RopaRun-team: 
‘Time is Running'. Dit was een groot succes. De kinderen hebben erg veel geld bij elkaar 
gelopen. Met elkaar: € 2837,90. Een geweldig bedrag! 
Op maandagmiddag 11 juni a.s. wordt om 14.00 uur de cheque door de kinderen aan het 
RopaRun-team overhandigd. Ouders zijn van harte welkom deze overhandiging bij te wonen. 
 
- Sirkelslag SCHOLEN. 
Vanaf 4 juni doet groep 7/8 weer mee aan Sirkelslag scholen.  
Sirkelslag SCHOOL is een andere manier van invulling geven aan het godsdienstonderwijs.  
Het is een spannend, interactief spel dat met de groep onder schooltijd wordt gespeeld tegen 
honderden andere scholen in Nederland. De leerlingen krijgen in hun leslokaal, via het digibord, 
opdrachten die ze moeten uitvoeren. Deze spellen staan in het teken van het thema 'liefde'.  
Op een praktische en leuke manier leren kinderen, door het uitvoeren van de opdrachten, hoe 
je liefde kunt doorgeven in de klas.  
 
Dienst school en kerk over liefde. 
Ter voorbereiding op het spel Sirkelslag School, was er op zondag 3 juni een startdienst in de 
Dorpskerk van Westmaas. Deze dienst ging natuurlijk ook over LIEFDE.  



 
Het was een actieve en gezellige dienst waaraan een aantal leerlingen uit de bovenbouw hun 
medewerking hebben verleend. We kijken met elkaar terug op een sfeerrijke en goed verlopen 
kerkdienst. Meer informatie over deze dienst vindt u op onze website en op onze 
facebookpagina.  
 
- Kind op Maandag. 
Deze periode lezen we verhalen over koning David. Het thema dat we bij deze verhalen 
verkennen is: Altijd hetzelfde liedje? 
Het is vaak hetzelfde liedje in de wereld. Koningen die machtig willen zijn, onderdanen die 
gehoorzaam zijn en bang. Het is het liedje dat gezongen werd in de tijd van de bijbel, maar ook 
in de wereld van vandaag. Het gebeurt in Syrië, in Rusland, in Noord-Korea. Is het dan echt 
altijd hetzelfde liedje? In de Bijbelverhalen laat God een ander liedje horen.  
Het wordt gezongen door een jongen met een harp: David. Zijn liederen zijn een nieuw geluid in 
het paleis. Later, als David de reus Goliath verslagen heeft, wordt hij toegezongen als een 
koning. De zittende koning Saul wordt jaloers en bang; hij wil voorkomen dat David op zijn troon 
terecht komt. Is het dan toch weer hetzelfde liedje? Na de verhalen over koning David staan 
twee weken in het teken van de Psalmen. Het zijn oude liederen die al door David gezongen 
worden. En ook vandaag laten ze nog een hoopvol geluid horen. Het schooljaar wordt 
afgesloten met twee verhalen die Jezus verteld heeft: over de barmhartige Samaritaan en de 
verloren zoon. Het gaat over situaties die zich altijd weer voordoen. Over mensen die hulp 
nodig hebben en mensen die ongelukkige keuzes maken. Toch hoeft het niet steeds hetzelfde 
liedje te zijn. Jezus laat zien dat het anders kan. 
 
Week 23: 4 t/m 8 juni 2018 
De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-11  
Het voorstel van David, 1 Samuël 17:12-37  
David verslaat Goliath, 1 Samuël 17:38-58 
Week 24: 11 t/m 15 juni 2018 
David moet vluchten, 1 Samuël 19:1-24  
David spaart Sauls leven, 1 Samuël 24  
David wordt koning, 2 Samuël 1:1-4 + 5:1-5 
Week 25: 18 t/m 22 juni 2018 
De dansende koning, 2 Samuël 6:1-23  
David en Bathseba, 2 Samuël 11:1-27  
Het verhaal van Nathan, 2 Samuël 12:1-9 
Week 26: 25 t/m 29 juni 2018   
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37 
Week 27: 2 t/m 6 juli 2018  
De verloren zoon, Lucas 15:11-32 

- Vaderdag. 
De komende weken zullen alle leerlingen een cadeautje maken voor vaderdag. Dit krijgen de 
vaders aangeboden op 17 juni a.s. We hopen dat u het werk van de kinderen op prijs stelt. 
Er wordt, samen met de leerkrachten, hard en met veel enthousiasme aan gewerkt. 

- Schriftjesmiddag. 
Op dinsdag 19 en donderdag 21 juni hebben we opnieuw schriftjesmiddagen. De kinderen 
van groep 4 t/m 8 mogen na schooltijd in hun lokaal hun (werk)schriften aan hun (groot)ouders, 
broers en zussen laten zien en vertellen wat ze allemaal hebben geleerd. 
Er zijn geen schriftjesmiddagen in groep 1/2 en in groep 2/3. De ouders van deze leerlingen 
komen al vaker in het lokaal van hun kinderen om het werk te bekijken. 

- Rapport mee naar huis. 
Op dinsdag 26 juni a.s. krijgen de leerlingen hun 2e rapport mee naar huis.  
 



 
Dit rapport kunt u  tijdens de contactavonden bespreken met de leerkrachten. Wilt u het rapport 
die avond dan ook meenemen naar school? b.v.d. 
 
- Gespreksavonden. 
Van 22 t/m 27 juni hangen er lijsten op het prikbord bij de hoofdingang voor de laatste 
contactavonden van dit schooljaar. Hierop kunt u aangeven dat u nog een gesprek wilt met de 
leerkracht over het functioneren en presteren van uw kind. De contactavonden worden 
gehouden op maandag 2 en donderdag 5 juli. Als u deze data bent verhinderd, kunt u zelf met 
de leerkracht(en) een andere afspraak maken. U bent van harte welkom om, tijdens een 
voortgangsgesprek, het schooljaar af te sluiten met de leerkracht(en) van uw kind.  
Het is voor ons prettig als er geen grote gaten zitten tussen de verschillende afspraken, dus 
vragen wij u zoveel mogelijk aan te sluiten op de vorige afspraak.  
 

- Poldersportdag groep 7. 
Met groep 7 doen we op 14 juni mee aan de poldersportdag, georganiseerd door LTO-Hoeksche 
Waard. De leerlingen worden deze dag begeleid door juf Jacqueline en mevr. Westdijk (moeder 
Annabel). Groep 7 wordt om 8.15 uur ontvangen bij fam. Oudijk aan de Land van Esseweg 4a 
te Strijen. Daar wordt de dag geopend en daar vandaan gaan de groepen naar de verschillende 
locaties voor de diverse activiteiten. Meer informatie krijgen de ouders van groep 7 via de 
weekbrief. Groep 8 krijgt deze dag les van meester van Schaik. 
 
- Wetenschap en techniek. 
Op donderdag 21 juni a.s. hebben de groepen 4 t/m 8 weer een techniekles. 
Het thema is geautomatiseerde systemen of eigenschappen van materialen en onderdelen. 
 

- Verkeer. 
Op vrijdag 29 juni a.s. heeft groep 8 een praktische verkeersles. Deze les wordt gekoppeld aan 
het verkeersexamen. De leerlingen fietsen in groepjes, onder begeleiding van ouders, naar hun 
nieuwe school. De leerlingen fietsen eerst naar de “kleine” Willem en het Actief College, daarna 
fietsen ze naar het Wellantcollege in Klaaswaal. De leerlingen worden beoordeeld op hun 
verkeersgedrag en op hun kennis van verkeersborden en -tekens. We hopen dat een aantal 
ouders deze morgen tijd heeft om de kinderen te begeleiden. De activiteit duurt ongeveer 1 tot 
1,5 uur. We starten gelijk om half 9 met fietsen. Ouders die willen helpen kunnen zich t/m  
22 juni aanmelden bij de groepsleerkrachten of Natasja Westdijk.  
 
- Verjaardag. 
Op 18 mei vierden de leerkrachten hun verjaardag in de diverse groepen. Het was in alle 
groepen erg gezellig. We bedanken de kinderen en hun ouders voor alle mooie cadeaus. Het 
was weer geweldig. Juf Janine is op 24 juni a.s. jarig. We feliciteren haar met haar verjaardag 
en wensen haar nog vele goede en gezonde jaren toe. 
 
- Zending. 
De opbrengst in de maanden april/mei bedroeg € 96,40. Een mooi bedrag. Zoals u weet gaat 
het geld dit jaar naar de voedselbank voor kinderen. 
 
- Formatie. 

De formatie schooljaar 2018-2019 wordt op 15 juni aan u medegedeeld. Binnen CSG De Waard 

is afgesproken dat alle scholen op deze dag de formatie delen met de ouders. 

 

- Nieuwe leerlingen. 
Tot de herfstvakantie worden de volgende kinderen 4 jaar: Juliette Verhagen, Fem Terlouw,  
Wesse Verhorst en Bryce Spencer. Deze kinderen komen na de vakantie naar onze 
kleutergroep. We wensen hen en hun ouders bij ons een prettige en leerzame tijd toe.  
 



 
- Vergaderingen. 
Op 28 mei had de MR een vergadering. In deze vergadering is o.a. gesproken over: 
- de formatie.  
- de jaarplanning: diverse activiteiten en vakanties. 

- de teamscholing voor het komende schooljaar is vastgesteld 

- de inzet van de werkdrukgelden in het volgende schooljaar en   

- het schoolplan voor de periode 2018 - 2022. 

De laatste MR vergadering van dit schooljaar is op woensdag 27 juni a.s. 

 

- Van het overblijfteam. 
Voor het overblijven zijn we nog steeds dringend op zoek naar een aantal overblijfkrachten die 
ons team willen versterken. Dit kunnen moeders zijn maar ook vaders, opa’s, oma’s, tantes enz. 
Er blijven steeds meer kinderen over vandaar onze dringende oproep. Er staat een vergoeding 
tegenover van € 6,75 per keer en natuurlijk blijven uw kinderen op uw overblijfdag gratis over. 
Informatie en opgeven bij juf Marja Gerards. 
 
- Emails school. 
Het is de laatste weken een aantal keer gebeurd dat wij een bericht aan ouders/verzorgers 
sturen via Parnassys, dat vervolgens niet wordt afgeleverd, hoewel wij wel een 
verzendbevestiging krijgen. Dit is voor u en ons heel vervelend. Als u denkt ‘post’ te missen 
over school of over de groep van uw kind, dit s.v.p. zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven!  
Wij zoeken dan naar een oorzaak en oplossing. 
Maandbrief en maandkalender zijn ook altijd te bereiken via onze facebookpagina en te lezen 
via onze website (http://deweerklank.csgdewaard.nl/). 
 
- Estafettestaking in het onderwijs. 
De estafettestaking van het PO-Front gaat op 12 september door in Zuid-Holland en Zeeland. 
Er wordt actie gevoerd voor minder werkdruk en meer salaris. Dit betekent dat op woensdag  
12 september meerdere scholen in onze provincie dicht zullen zijn. 
We staken deze dag niet. Deze dag gaan onze leerlingen op schoolreis. 
 
- Schoolreis. 
De groepen 1 t/m 3 gaan op 12 september naar avonturenboerderij Molenwaard in Groot-
Ammers. De kosten hiervan zijn ongeveer € 22,50 per leerling. De groepen 4 t/m 8 gaan naar 
de Efteling in Kaatsheuvel. Deze reis kost circa € 37,50 p.p. Hierin zit de busreis, de entree van 
de Efteling en een patatje.  
 
- Betaling ouderbijdrage. 
Een aantal ouders heeft ondanks een herinnering de ouderbijdrage nog niet betaald. We hopen 
dat deze verzorgers de ouderbijdrage zo spoedig mogelijk overmaken. Hierboven leest u wat de 
schoolreizen kosten per kind, ook voor kinderen waarvan ouders de ouderbijdrage nog niet 
hebben betaald. Daarnaast wordt de ouderbijdrage gebruikt voor activiteiten rond kerst en 
pasen en wordt van deze gelden de onkosten van bijv. de koningsspelen en het eindfeest 
betaald. Als ouders de ouderbijdrage niet betalen, zullen we in de toekomst een aantal 
activiteiten moeten schrappen, alles kost geld!  
We doen dus een dringend beroep op iedereen de ouderbijdrage te betalen. Met elkaar 
organiseren en betalen we activiteiten voor onze leerlingen!  
U kunt dit bedrag evt. ook in een aantal termijnen betalen. Als u over de ouderbijdrage in 
gesprek wilt, kunt u contact opnemen met dhr. van Schaik. 
 
- Eindfeest 12 juli a.s. 

Het is nog lang niet zover, maar de ouderraad wil aan het einde van dit schooljaar graag een 
eindfeest organiseren voor al onze leerlingen.  



 
Dit eindfeest willen we houden op donderdagochtend 12 juli aanstaande van 08.30 uur tot en 
met 13.00 uur.  
We verklappen nog even niet hoe het feest er precies uit gaat zien, maar samen met de 
kinderen zullen we er natuurlijk een feestelijke en actieve dag van maken.  
Voor het realiseren en organiseren van een dergelijk eindfeest heeft de ouderraad veel hulp van 
ouders/verzorgers nodig. Op de dag zelf is er hulp nodig in de vorm van begeleiding van 
groepjes kinderen en bij de uitvoering van de activiteiten. Daarnaast is er hulp nodig bij het 
klaarzetten van de spullen voor de activiteiten rond 07.30 uur en rond 13.00 uur voor het 
opruimen van alle spullen die gebruikt zijn bij de activiteiten. Daarom vragen wij uw hulp!  
Ook opa’s en oma’s, ooms en tantes zijn welkom om te komen helpen.  
U kunt zich nog steeds inschrijven bij juf Marja voor de volgende activiteiten:  
0 meehelpen klaarzetten van de spullen op het feest  
0 opruimen/schoonmaken aan het einde van het feest  
0 groepjes kinderen begeleiden op het feest  
0 activiteiten/spelletjes begeleiden  
0 De kinderen zullen op het eindfeest een route gaan lopen. Daarbij willen wij ze onderweg 
activiteiten laten uitvoeren. Vindt u het leuk om groepjes kinderen voor/bij uw woning 
(bijvoorbeeld op de oprit) te ontvangen voor het doen van opdrachtjes/spelletjes, dan kunt u dit 
aangeven bij juf Marja, graag met vermelding van adres en contactgegevens.  
0 uw adres mag als toiletstop genoteerd worden. (indien nodig)  
 
Met vriendelijke groet,  
De leden van de eindfeestcommissie,  
 
- Belangrijke data in juli: 
- 2 en 5: contactavond (iedereen van harte welkom!) 
- 6: bowlen groep 8 
- 6: officieel afscheid groep 8 
- 10: laatste lesmiddag groep 8; trakteren door leerlingen groep 8 
- 11: zomersluiting in Dorpskerk 
- 11: musical groep 7/8 (locatie: gebouw Prinses Juliana Klaaswaal) 
- 12: eindfeest (tot 13.00 uur) 
- 13: begin zomervakantie  
 
Tot slot, iedereen goede maand toegewenst. 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de collega’s, 
Dhr. S. van Schaik. 
 

 
 
Kerkdienst 3 juni : thema: Liefde. Met medewerking van groep 7/8  
(Start Sirkelslag SCHOLEN). 


