
 

   
 

Bij Het Krieken  
augustus en september 

2018 
 

We zijn weer van start! 
Vandaag is de school weer van start gegaan. Wat fijn om alle kinderen weer terug te zien! De 
kinderen zaten vol met verhalen. Het is altijd weer leuk om al die verhalen te horen. We konden ook 
vanaf de eerste schooldag gebruik maken van het nieuwe schoolplein. Wat is er hard gewerkt in de 
vakantie en wat zijn we blij met het schoolplein. In de komende periode zullen er nog een aantal 
bomen geplaatst worden en de laatste twee ronde betonnen ‘poefs’ van hout worden voorzien. De 
kinderen hebben de toestellen uitgeprobeerd en waren er ook zeer tevreden over. De laatste vrijdag 
van de schoolvakantie heeft de oude groep 8 als VIP- gasten al het plein in gebruik genomen. Zij 
hebben met elkaar op het plein gespeeld en nog een ijsje gegeten.  
 
We starten de eerste vier weken van dit schooljaar met het aanleren van 4 regels aan de kinderen; 
iedere week een regel. Deze regels hebben betrekking op onze vier kernwaarden. De vier 
kernwaarden zijn begrippen die wij belangrijk vinden om mee te geven aan de kinderen. Dit vormt de 
basis van ons handelen. De vier kernwaarden zijn: 
Enthousiast 
Samenwerken 
Verantwoordelijk 
Veelzijdig  
De vier regels die hierbij horen: 
 

● Wij zijn enthousiast en vinden het fijn, om een onderdeel van De Kriekenhof te zijn. 
● Op De Kriekenhof laten we merken, hoe we rustig kunnen (samen)werken. 
● Voor elkaar en de spullen zorgen we goed, bij ons op school zijn we verantwoordelijk en 

weten we hoe dat moet. 
● Groot of klein, jongen of meid, wij genieten van deze veelzijdigheid. Wees wie je bent en 

gebruik je talent! 
 
Ik wens u namens het team een heel fijn schooljaar toe. 
 
Machteld Metz 



MEDEDELINGEN 

 
Onderwijsontwikkeling 
 
Startgesprekken 
Op 13 en 18 september vinden de startgesprekken plaats. Heeft u voorkeur voor een bepaalde 
avond, dan kunt u dit aan de leerkracht doorgeven. 
 
Groep ½a: Juf Liesanne: l.jansen@csgdewaard.nl en juf Ankie: a.vanvliet@csgdewaard.nl 
Groep ½b: Juf Henny: h.vannieuwaal@csgdewaar.nl en juf Marcelle: m.bos@csgdewaard.nl 
Groep ¾: Juf Jacqueline: j.schneider@csgdewaard.nl en juf Richelle: r.kleinedeters@csgdewaard.nl 
Groep ⅘: Juf Sanneke: san.degroot@csgdewaard.nl 
Groep 6/7: Juf Diana: d.burgerhout@csgdewaard.nl 
Groep 8: Juf Jessica: j.liefhebber@csgdewaard.nl en juf Nelleke: n.barends@csgdewaard.nl  
 
 
Overig nieuws 
Ouderbetrokkenheid 3.0  
 
Als school staan we samen met u als ouders voor de opvoeding van uw kind. Openheid, een goede 
communicatie en samenwerking tussen ouders en school is daarbij van groot belang. Als school 
willen wij dit schooljaar gaan investeren in ouderbetrokkenheid, met als belangrijke reden dat uw kind 
er beter van wordt. Ouderbetrokkenheid 3.0 is een nieuwe manier van denken waarbij een aantal 
waarden centraal staan: ‘gelijkwaardigheid’, ‘samen verantwoordelijk’ en ‘verantwoordelijkheid voor 
elkaar’. Op een gelijkwaardige manier willen we met u als ouders verantwoordelijk zijn voor uw kind 
en voor elkaar. Dit houdt in dat wij komend jaar een aantal activiteiten zullen doen die betrekking 
hebben op ouderbetrokkenheid, waaronder de nieuwjaarsbijeenkomst waarover u binnenkort meer 
zult horen.  
 
Wilt u meer weten over Ouderbetrokkenheid 3.0? Bekijkt u het volgende filmpje eens:.  
 https://www.youtube.com/watch?v=i62yBODdsrM  
 
Nieuwjaarsreceptie 
Graag willen wij u uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie op donderdagavond 6 september 2018.  
 
Jantje Beton 
Op 12 september starten we met de actie Jantje Beton.  
 
Techniekmiddag 
Op 18 september staat de eerste techniekmiddag op het programma.  
 
Groene voetstappen 
Van 24 t/m 30 september is de landelijke Groene Voetstappen 
week, waarin duizenden kinderen lopend en met de fiets naar 
school gaan voor een beter klimaat. Doen jullie ook weer mee?  
 
Kinderpostzegels 
Op 26 september start de verkoop van de kinderpostzegels. De 
kinderen van groep 8 zullen zich inzetten voor dit goede doel. 
Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun 
nodig hebben. Kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen 
om wat voor reden dan ook. Daarnaast maakt de stichting 
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Kinderpostzegels zich ook hard voor kinderen die niet naar school kunnen en moeten werken of 
kinderen die niet goed mee kunnen komen op school. Ook worden kinderen gesteund die al heel 
vroeg nare dingen hebben meegemaakt (misbruik, mishandeling). Kinderpostzegels gaat uit van de 
kracht van elk kind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkeer 
Op woensdag 26 september staat de eerste verkeersles op het plein en daarbuiten weer op het 
programma. Wilt u uw zoon/dochter op de fiets naar school laten komen. Kunt u een uurtje helpen 
tijdens deze ochtend? Wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlaggenmast 
We zijn door het bedrijf Van der Ham optometristen gesponsord. Van dit geld hebben wij de nieuwe 
vlaggenmast aan kunnen schaffen. Daarnaast is een deel bij de schommel gelegd. Wij willen Van der 
Ham hier hartelijk voor bedanken! 
 
Bouw!: oproep ouders/ grootouders 
Bouw! is een uniek computergestuurd interventieprogramma voor leerlingen in groep 2 t / m 4 
waarmee leesproblemen kan worden voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst 
de weg. We zijn hiervoor op zoek naar ouders, grootouders, tantes, ooms, buurmannen of 
buurvrouwen die als tutor willen fungeren. Heeft u interesse? Neemt u dan voor meer informatie 
contact op met juf Liesanne: l.jansen@csgdewaard.nl 
 
 
Namens het team van de Kriekenhof,  
Machteld Metz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jarigen 
Iedereen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst!  

 
 

 
 
 

28 aug Nina gr 4/5 17 sept Olivia gr 1/2 

29 aug Kyano gr 1/2 17 sept Daan gr 1/2 

31 aug Alice gr 1/2 18 sept Luuk gr 1/2 

3 sept Jadah gr 1/2 24 sept Vlinder gr 1/2 

4 sept Swen gr 1/2 24 sept Joleen gr 1/2 

5 sept Luka gr 4/5 24 sept Eline gr 6/7 

6 sept Noah gr 8 29 sept Marsha gr 1/2 

14 sept Niels gr 1/2  

14 sept Isabel gr 8  

17 sept Koen gr 1/2  

 

Belangrijke data 

 
 

                                            Augustus 2018 
27  
28  
29 Kriebelteam 
30  
31  
 
 



                                            September 2018 
1  
2  
3  
4  
5  
6 Nieuwjaarsreceptie 
7  
8  
9  
10  
11 Ontruimingsoefening 
12 Start Jantje Beton 
13 Startgesprekken 
14  
15  
16  
17  
18 Startgesprekken 

Techniekmiddag 
19  
20  
21  
22  
23  
24 Start groene voetstappen 
25  
26 Start kinderpostzegels 

Verkeersles: op de fiets naar school 
27  
28  
29  
30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Van der Ham optometristen 
 


