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We lezen deze weken over Mozes. Hij wordt geboren in het volk van de Israëlieten in 
Egypte: een slavenvolk, dat hard moet werken voor de farao. Zo kan het niet langer, vindt 
God. De slaven mogen vrij zijn, ze mogen op weg naar een veelbelovende toekomst. En 
Mozes speelt daarbij een belangrijke rol. Hij moet naar de farao gaan en het volk leiden in 
de woestijn. Dat is niet altijd makkelijk en soms weet Mozes zelf ook niet goed meer hoe het 
verder moet. Maar dan weet God het wel. Het zal voor veel mensen herkenbaar zijn dat je 
soms even niet weet hoe iets verder moet. Je hebt alle opties de revue laten passeren maar 
toch kom je er niet uit. We kunnen van Mozes leren dat we God om hulp kunnen vragen. In 
de klassen vertellen we dit ook aan de kinderen.  
 
In het thema van de kinderboekenweek gaat het over vriendschap, door dik en dun. Ook in 
een vriendschap mag je elkaar helpen als de ander het even niet meer weet. De komende 
periode zullen we hierover werken met de kinderen.  
 
Thuis kunt u ook met uw kind praten over deze thema’s en wellicht vindt u een mooi 
voorleesboek dat goed aansluit hierop. 
 
Ik wens u een goede maand toe! 

 



MEDEDELINGEN 

 
Onderwijsontwikkeling 
 
Kwaliteitsteams 
Dit jaar gaat het team weer werken in kwaliteitsteams. In deze kwaliteitsteams gaan leerkrachten met 
elkaar nadenken over speerpunten van de school. De kwaliteitsteams die wij dit jaar hebben 
samengesteld zijn: 21st century skills, groepsdoorbrekend werken, kleuteronderwijs, 
zaakvakkenonderwijs en woordenschatonderwijs. Daarnaast hebben we het kwaliteitsteam MT en IB. 
Momenteel is het kwaliteitsteam groepsdoorbrekend werken aan het draaien. Samen denken wij na 
over de manier waarop we meer kunnen samenwerken met elkaar. We lezen literatuur over het 
onderwerp, bedenken wat past bij onze school en gaan er praktisch mee aan de slag. Tot nu toe is 
het vak begrijpend lezen groepsdoorbrekend. De kinderen zijn ingedeeld in een groep waarbij ze op 
gelijk niveau werken. In de praktijk betekent dit de dat kinderen van groep 5 t/m 8 door elkaar 
gemengd zijn. De eerste ervaringen hierin zijn positief! De juf heeft goed de tijd om kinderen op hun 
eigen niveau te helpen. Met de vakken aardrijkskunde en geschiedenis is het nog zoeken naar de 
juiste manier van werken.  
 
Juffennieuws 

● Juf Liesanne is sinds 17 september met zwangerschapsverlof. 
● Juf Richelle en juf Jessica zijn gestart met een tweejarige gymopleiding 
● Juf Marcelle is gestart met de masteropleiding pedagogiek. 
● Juf Lianne is geslaagd voor de Master- Educational Needs opleiding 
● Juf Sanneke is geslaagd voor de opleiding schoolleider PO vakbekwaam. 

 
Studiemiddag 
Op 9 oktober hebben we onze eerste studiemiddag van dit schooljaar. We gaan met elkaar over een 
aantal zaken nadenken. Een van de onderwerpen die op de agenda staat is het scoren van onze 
basiskwaliteit. Door dit samen te doen, krijgen we een duidelijk beeld hoe de kwaliteit van onze school 
is. De stap daarna is het duiden van onze ‘ parels’. Zo zullen we zien waar we als school goed in zijn 
en wat onze ontwikkelpunten zijn. Daarnaast zullen we deze studiemiddag het sociaal- emotioneel 
leerlingvolgsysteem Zien! invullen. Na afloop van de studiemiddag gaan we met zijn allen op bezoek 
bij het kamp van groep 8.  
 
Studiedag 29 oktober 2018 
De volgende studiedag zal op maandag 29 oktober zijn, dit is aansluitend op de herfstvakantie. U kunt 
dus een dag langer genieten van de herfstvakantie! 

 
Kinderboekenweek 2018 
Het thema van de kinderboekenweek 2018 heeft als thema vriendschap: Kom erbij! Het thema van de 
Christelijke kinderboekenweek is Door dik en dun - Vriendschap vieren. Als je iemand door dik en dun 
steunt, help je hem of haar in goede en in slechte tijden. Een goede vriendschap is goud waard. De 
wetenschap dat je altijd bij de ander kan aankloppen, wat er zich ook voordoet of hoe je je ook voelt, 
maakt vriendschap zo bijzonder. 

 
Op woensdag 3 oktober hebben een aantal leerlingen van groep 8 de kinderboekenweek feestelijk 
geopend met een toneelstukje! 



 
Dag van de leraar  
De Dag van de Leraar is de Nederlandse variant van de internationale 
World Teachers' Day. De Dag van de Leraar valt in de Nationale 
Onderwijsweek en is bedoeld als een feestdag voor alle leraren in 
Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van 
onderwijs. In Nederland wordt op deze dag de docent van het jaar 
bekend gemaakt. De dag van de leraar is op 5 oktober.  
 
Kinderraad 
In de week van 1 november starten we weer met de eerste kinderraad 
van dit schooljaar. De vertegenwoordigers van de groepen 5 tot en met 
8 gaan onder leiding van juf Richelle met elkaar in gesprek. Er wordt in de kinderraad over actuele 
zaken binnen de school gesproken. De kinderen kunnen ideeën aandragen waar wij met het team 
verder over zullen praten.  
 
V.I.P. peuterochtend 
Op woensdag 10 oktober hebben we van 10.15-11.30 een V.I.P. peuterochtend. Dit is voor kinderen 
vanaf 3 jaar die al zijn ingeschreven, maar ook voor kinderen die nog niet zijn ingeschreven. Heeft u 
een neefje, nichtje, buurkind of mogelijk een andere geïnteresseerde ouder met peuter? Van harte 
welkom! De activiteit zal ook op facebook verschijnen. Wilt u deze dan delen zodat we een groot 
bereik hebben? 
 
Website 
Kijkt u eens op onze website. Er staan weer allerlei wetenswaardigheden op. 
http://dekriekenhof.csgdewaard.nl 
 
Terugblik nieuwjaarsreceptie over ouderbetrokkenheid 3.0 en klankbordgroep 
Op donderdagavond 6 september hebben we een nieuwjaarsreceptie gehad waarin we met elkaar 
hebben nagedacht over ouderbetrokkenheid 3.0. Wat fijn om te zien dat er zoveel ouders bij waren. 
Er is door u goed nagedacht over de vragen die we hebben gesteld en er is veel informatie 
uitgekomen die ons verder gaat helpen om een goede visie op ouderbetrokkenheid 3.0 te krijgen. Er 
zijn ook een aantal tips en tops uitgekomen die eigenlijk geen raakvlakken hadden met 
ouderbetrokkenheid. Deze tips bekijken wij met elkaar om te zien welke wij kunnen toepassen.  
Zoals ik al had aangekondigd op deze avond, zullen we op de klankbordgroep avond verder 
nadenken over onze visie op ouderbetrokkenheid 3.0. Dit doen we graag samen met de ouders van 
de klankbordgroep omdat een visie hierop gedeeld moet zijn onder alle partijen. We zijn nog op zoek 
naar ouders die hierin willen participeren. We hebben ruimte voor 8 ouders. Mocht u willen 
meedenken, meldt u zich dan zsm aan bij mij: m.metz@csgdewaard.nl De avond is op 15 oktober en 
zal 19.00u starten.  
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Overig nieuws 
  
Ontruimingsoefening 
Op 11 september hebben we met elkaar een 
ontruimingsoefening gehad. Dit doen we een aantal keer 
per jaar. De ontruiming is goed verlopen. De kinderen 
waren met de leerkrachten snel de school uit.  
 
 
 
Techniekmiddag 
Dinsdagmiddag 18 september stond techniek weer op het programma, deze keer met het thema 
geluid. In de klassen zijn verschillende proefjes gedaan om te onderzoeken hoe geluid ontstaat en 
hoe je dit geluid kunt veranderen. Daarnaast hebben de kinderen geknutseld rondom dit thema 
 

 

 

 
 
 
 



Halen en brengen 
Nu het weer wat slechter lijkt te worden, merken we dat veel kinderen met de auto worden gebracht. 
Doordat er veel auto’ s zijn en weinig parkeerruimte op piekuren, zien we dat auto’ s regelmatig 
dubbel worden geparkeerd. Hierdoor kunnen sommige auto’ s niet uit hun parkeerplek. Tevens wordt 
de parkeerplaats op deze manier erg onoverzichtelijk wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Aan 
de overkant van de weg is vaak nog voldoende plek. Wilt u alstublieft uw auto een paar meter verder 
parkeren en een klein stukje lopen om zo gevaarlijke situaties te voorkomen? 
 
Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Wil uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater, dansen) deelnemen? Maar heeft u 
daarvoor niet voldoende geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan u helpen! 
  
Wat betaalt dit fonds? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele kleding en/of attributen die nodig 
zijn. 
  
Hoe vraag je aan? 
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan worden door intermediairs. Een 
intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van 
het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, 
schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker.  
Voor onze school is Ilse Groeneweg intermediair. Zij kan voor uw zoon/dochter de aanvraag indienen.  
ilse@vrwelzijn.nl of 06-15413440.  
  
Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland staan alle spelregels en een overzicht met 
intermediairs. 
Beste lezer, 
  
Er zijn weer nieuwe activiteiten op onze website geplaatst! De komende weken staan vooral in het 
teken van evenementen en interessante lessenreeksen waar je absoluut een kijkje moet nemen. 
Denk o.a. aan een gigantisch springkussenfestijn, leren toneelspelen, sport voor echte doorzetters en 
paardrijden. Hoe kun je meedoen? Heel simpel: ga naar de website en schrijf je in! We wensen je 
alvast veel plezier.  
  
Met vriendelijke groet, 
Hoeksche Waard Actief 
 
Meedoenregeling: € 100,- extra en een bijdrage voor schoolkosten 
 
Wil uw kind lid worden van een sportclub, op muziekles of naar de toneelschool? Met 
een schoolreisje mee? Of een nieuwe fiets, smartphone of computer? Dat zijn de 
extraatjes waar het eerst op bezuinigd wordt als er niet veel geld is. Vraag daarom bij 
WIHW een bijdrage van de Meedoenregeling aan en ontvang extra geld zodat uw kind 
kan meedoen met activiteiten. 
Meedoenregeling voor kinderen tot 18 jaar 
Het is belangrijk dat ieder kind met leeftijdsgenootjes kan meedoen met school, sport, 
cultuur en hobby’s. Daarom hebben we in de Hoeksche Waard de Meedoenregeling voor 
kinderen tot 18 jaar. U kunt voor elk kind € 100,- per jaar extra ontvangen voor bioscoop, 
dierentuin, theater, sport of reiskosten om naar een activiteit toe te gaan. En u kunt een 
bijdrage ontvangen voor schoolkosten van brugklassers, een schoolkamp, excursies, 
smartphone, printer, computer of een fiets. 
Inkomens- en vermogensgrenzen 
De Meedoenregeling is er voor iedereen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. 
U kunt als ouder een bijdrage aanvragen als uw besteedbare inkomen niet hoger is dan 
€1.741,- netto voor echtparen / samenwonenden of €1.219,- voor een 1-oudergezin. 
Daarnaast mag uw gezinsvermogen niet hoger zijn dan €12.040,-. Ook voor ouders die 
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schulddienstverlening ontvangen zijn er mogelijkheden. 
Tip: deze aanvraag kan bestaan naast de aanvraag bij het jeugdfonds sport en cultuur. Voor meer 
informatie: 
• Meedoenregeling bij WIHW 
 
Van der Ham optometristen 
Ik vraag uw aandacht voor de bijlage. Hier vindt u informatie over het bedrijf Van der Ham optometrist. 
Als u vragen heeft over de ogen van uw kind, dan bent u van harte welkom bij Van der Ham.  
 
Namens het team van de Kriekenhof,  
Machteld Metz 
 
 

  

http://www.wi-hw.nl/wihw/meedoenregeling-voor-kinderen_41852/


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

 
 
 

5 okt Danique gr 6/7 16 okt Romi gr 6/7 

5 okt Tessa v St gr 6/7 16 okt Seth gr 3/4 

9 okt Olivia gr 4/5 18 okt Emmy gr 6/7 

11 okt Merle gr 6/7 19 okt Hugo gr 6/7 

15 okt Luuk gr 1/2 22 okt Kim gr 4/5 

16 okt Dennis gr 6/7 25 okt Alicia gr 8 
 

 
 
 



Belangrijke data 

 
                                          Oktober 2018 

1  
2  
3 Start Kinderboekenweek, thema: Vriendschap 
4  
5 Dag van de leraar 
6  
7  
8 Kamp gr 8 
9 Kamp gr 8 

 
Kinderengr 1 t/m 7 in de middag vrij: Studiemiddag  

10 Kamp gr 8 
 
VIP: Very Important Peuterochtend 

11  
12  
13  
14  
15 Klankbordgroep 
16  
17  
18  
19  
20 Herfstvakantie 
21 Herfstvakantie 
22 Herfstvakantie 
23 Herfstvakantie 
24 Herfstvakantie 
25 Herfstvakantie 
26 Herfstvakantie 
27 Herfstvakantie 
28 Herfstvakantie 
29 Studiedag: Kinderen vrij!  
30  
31 Kriebelteam 
 

                                   November 2018 
1  
2  
3  
4  
5 Start speculaasactie 
6  
7  
8 Techniekmiddag 
9  
10  
11  



 

 
Onze school vindt het belangrijk dat kinderen zich veilig en vaardig in het verkeer kunnen bewegen. 
We besteden daarom veel aandacht aan de verkeerslessen en we oefenen regelmatig met de 
kinderen op het schoolplein en op straat. 
 
Maar ervaring opdoen in het ‘echte’ verkeer is minstens zo belangrijk. Door actief deel te nemen aan 
het verkeer, leert het kind situaties inschatten. Wat wordt er hier van mij verwacht en wat zijn de 
regels? 
 
Als ouder begeeft u zich elke dag met uw kind in het verkeer. Wat oefenen wij op school? 
 
Lopen en oversteken - lopen op de stoep 
Jonge kinderen zijn speels. Ze zijn zich nog niet bewust van de gevaren van het verkeer. Ze kunnen 
zomaar van de stoep afstappen om een bal te pakken of spelen dicht langs de stoeprand. We hebben 
geoefend met oversteken en veilig lopen op de stoep. Zo maken wij de leerlingen op een veilige 
manier bewust van het verkeer en hun rol daarin. 
 
Wat kunt u thuis met uw kind oefenen? 
Aan de juiste kant van de stoep lopen, dus zo ver mogelijk van de weg vandaan. Voor het oversteken 
stoppen op de laatste stoeptegel vóór de stoeprand. Links, rechts en links kijken of er verkeer 
aankomt. Als er geen verkeer aankomt: rustig recht oversteken, intussen links en rechts kijkend. 
Niet duwen, trekken of stoeien op de stoep. 
 
Door het samen oefenen, doen zowel u als uw kind het vertrouwen op, dat uw kind zich veilig (en 
zelfstandig) in het verkeer kan begeven 


