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Belangrijke data 
31 jan Laatste dag Poëzieweek in de klas 
1 feb Groepen 1 en 2 naar de bieb 
2 feb Afsluiting van de Nationale Voorleesdagen 
2 feb Open huis Hoeksch Lyceum 
7 feb 8.30 - 8.45u Inloopochtend groep 3 t/m 8 
7 feb 8.30 - 9.00u Plakboekinkijkochtend groepen 1 en 2 
9 feb Rapport mee 
12 feb 11.00u Uitreiking certificaat School op Seef 
14  en 19 feb 10-minutengesprekken 
26 feb - 2 mrt Voorjaarsvakantie 
5 mrt Weer naar school 

Kind op Maandag 
Deze maand hebben we naar de verhalen geluisterd over de wonderen die de Here Jezus deed 
toen Hij op aarde was. Wat grote indruk maakte bij de kinderen is het verhaal van de 4 vrienden 
die hun verlamde vriend naar Jezus brachten. 
Natuurlijk was het hoogtepunt van het verhaal dat Jezus de man zijn zonden vergaf. Daarna 
genas Hij de man ook nog. Maar denk eens aan die vrienden die de moeite namen om de man bij 
Jezus te brengen... 
In hoeverre doen wij zo veel moeite voor andere mensen, vrienden of niet? Helpen we vrienden 
en klasgenootjes, en brengen wij mensen om ons heen in gebed bij Jezus? 

Sociale vaardigheden & schoolontwikkeling 
We hebben deze maand weer verder gewerkt aan de 
talenten. Als u goed in de school rondkijkt, ziet u dat de 
talenten van elke klas duidelijk zichtbaar zijn gemaakt in de 
school. 
Ook zijn we druk bezig met het kiezen van werk voor in het 
portfolio. Waar zijn de kinderen trots op en waarom? Soms 
kiezen de kinderen dan voor werkjes die wij zelf niet zo 
gauw gekozen zouden hebben, maar het is hun portfolio en 
dat maakt het juist zo leuk! 
 
Zo ontwikkelen we ons als school ook verder binnen de lijn 
die we als school belangrijk vinden: gepersonaliseerd leren 
binnen een sociale context. We hebben als team afspraken 
gemaakt hoe we leerlingen begeleiden bij het benoemen 
van talenten en het inzetten ervan, maar ook over het 
voeren van ‘portfoliogesprekken’ met leerlingen. Ieder kind 
werkt op zijn eigen niveau aan zijn eigen ontwikkeling en 

heeft vanalles waar hij of zij trots op en tevreden over mag zijn. We vinden het belangrijk dat dat 
zichtbaar wordt! 
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Geeft u uw jongere kind ook op? 
We zijn weer begonnen aan de puzzel voor volgend schooljaar: hoe komt de groepsindeling er uit te 
zien, hoe groot worden de groepen en welke leerkracht krijgt welke groep...? 
Waarschijnlijk weten we pas in juni het definitieve plaatje, maar wat we wel weten is dat de school, 
na een paar jaren van flinke groei, ook komende jaren nog geleidelijk aan doorgroeit. 
 
Als u uw kind nog niet heeft opgegeven, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doen? 

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. 
 

Start van de Nationale Voorleesdagen 2018 en Poëzieweek 
Woensdag 24 januari was de feestelijke opening van de Nationale Voorleesdagen 2018! En niet zo 
maar een opening…. een echt pyjamafeestje! Alle kinderen mochten in hun pyjama komen en zijn 
voorgelezen. De afgelopen en komende week vinden er activiteiten plaats in de klassen rondom 
lezen en poëzie. De kleuters hebben 
vandaag, donderdag 1 februari, een 
bezoek gebracht aan de bibliotheek. 
 
Vindt u het leuk om tijdens de Nationale 
Voorleesdagen te komen voorlezen? 
Dan bent u van harte welkom. U kunt dit 
af spreken met de leerkracht van uw 
zoon en/of dochter. Opa’s, oma’s, ooms 
en tantes zijn ook van harte welkom! 
 
Plakboekinkijkochtend groepen 1 en 2 op woensdag 7 februari 
U bent van harte welkom om samen met uw kind in de klas het gemaakte werk te komen 
bewonderen. De plakboeken van de kinderen zijn klaar. Vol trots hebben zij hier aan gewerkt! De 
plakboekinkijkochtend duurt van 8.30 uur tot 9.00 uur. 
 
Wat is een plakboekinkijkochtend? 

Het werk van de kinderen van groep 1 en 2 is de afgelopen maanden 
verzameld en met hulp van ouders ingeplakt in plakboeken. In de week 
voor een spreekavond kunt u bij de inloop het plakboek met uw kind 
bekijken/bespreken. Het is mooi om op die manier de ontwikkeling van uw 
kind te volgen en ook om van uw kind te horen wat het leert en wat het 
nog wil gaan leren. 
Aan het eind van het schooljaar mogen de plakboeken mee naar huis. Na 
de zomervakantie brengen de kleuters het boek weer mee zodat we 
verder kunnen plakken. 

Welkom op school  
De komende dagen worden Sem, Iza en Vita alledrie 4 jaar! Ze komen 
gezellig bij ons op school! Van harte welkom! 
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Herinrichting Wolweversweg bij Open Waard 
Begin volgende week wordt gestart met het herstraten van het gebied rond De Open Waard. 
Wellicht is de Wolweversweg een aantal dagen in de komende maand op die plek afgesloten. U kunt 
dan met de auto de school bereiken door de Vlasakkerweg in te rijden; daar wordt het 
eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven. 

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? 
 

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. 
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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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