
 

   
 

Bij Het Krieken  
december 2018 

Terwijl de kinderen nog volop bezig zijn met Sinterklaas, zijn de leerkrachten alweer bezig zich voor te 
bereiden op de komende kerst. We starten deze week met de adventsvieringen.  

Het woord 'Advent' heeft zijn wortels in de Latijnse taal. Het woord 'adventus' betekent 'komst' en 
'advenire' wil zeggen 'naar iets of iemand toekomen'. Als christenen vieren we dat God naar ons 
toekomt in zijn Zoon Jezus Christus. Kerstmis is een belangrijk christelijk feest want met de geboorte 
van Jezus vieren we dat God zelf mens wordt. Er gaan zoveel dingen verkeerd in onze wereld en 
daar hebben wij zelf geen oplossing voor. Jezus is gekomen om ons daaruit te verlossen en een 
nieuw Leven aan te bieden. 

 
 

 

 
 

 
 



MEDEDELINGEN 

 
Onderwijsontwikkeling 
 
Studiedag 6 december 2018 
Tijdens de studiedag zijn er diverse onderwerpen geweest die we met elkaar hebben behandeld.  
We hebben een teamtraining gehad van juf Anke, die ons heeft geleerd hoe we onze lessen nog 
meer kunnen uitdiepen en verrijken als het gaat om kinderen die meer verdieping nodig hebben.  
We hebben met elkaar gesproken over de doelen die we op lange termijn willen bereiken. Daarnaast 
zijn we verder gegaan met onze visie op driehoeksgesprekken. Ook zijn we bezig geweest met het 
bepalen van onze visie op rekenonderwijs omdat we volgend jaar een nieuwe rekenmethode mogen 
aanschaffen. Natuurlijk was er ook ruimte voor ontspanning en hebben we met elkaar een gezellig 
Sinterklaasspel gevierd.  

 
 
Eindtoets groep 8 
Op De Kriekenhof evalueren wij regelmatig ons onderwijs en bekijken wij of ons onderwijsaanbod 
voldoende groei brengt bij kinderen. Daarnaast evalueren wij ook of ons onderwijs nog aansluit bij 
onze visie. In dit licht is ook de Eindtoets bij ons de revue gepasseerd. Tot op heden gebruikten wij de 
eindtoets van CITO. Veel scholen hebben echter al de overstap gemaakt naar de eindtoets van IEP. 
Deze hebben wij ook bekeken. Als team hebben wij gesignaleerd dat de IEP Eindtoets goed aansluit 
bij onze school. Wij zullen dit jaar daarom overstappen naar de IEP Eindtoets. IEP staat voor: ICE 
Eindevaluatie Primair onderwijs en is ontwikkeld door Bureau ICE. De volgende voordelen zien wij in 
de IEP Eindtoets:  

- De toets is overzichtelijk. Kinderen van groep 8 werken in het boekje. Ze hebben geen last 
van een volle tafel met soms meer wel drie verschillende formulieren (tekstboekje, 
antwoordenblad met verwarrende hokjes en een kaartenboekje)  

- De vragen sluiten aan bij de leefwereld van kinderen. Het ziet er aantrekkelijk uit met 
herkenbare betekenisvolle afbeeldingen in kleur.  

- Taal is geen struikelblok bij rekenen. De vraagstelling is kort en bondig. Er is veel aandacht 
besteed aan de formulering. 

Voor meer informatie kijkt op op de website https://www.toets.nl/basisonderwijs.  
 
Overig nieuws 
 
Adventsvieringen 
Vanaf maandag 26 november zijn we gestart met de adventsvieringen. Tijdens deze vieringen komen 
wij in de ochtend met de gehele school bij elkaar in het speellokaal. Hier wordt een bijbelverhaal 
verteld, de kaarsjes worden aangestoken en daarbij wordt een gedichtje opgezegd en we zingen met 
elkaar verschillende liederen. 
 

 

https://www.toets.nl/basisonderwijs


Kerst op school 
Op donderdag 20 december zal de kerstviering plaatsvinden. Dit jaar zal deze viering in de klas 
plaatsvinden met de kinderen en de juffen. De kerstviering start om 18:30 uur tot 19:15 uur in de klas. 
Om 19:25 is er samenzang in het speellokaal waar u van harte voor bent uitgenodigd.  
 
Speculaasactie 
We hebben weer een goede speculaasactie achter de rug. We zijn trots op de kinderen dat ze 
wederom zo goed hun best hebben gedaan. 
Luuk Baldee heeft een prijs gewonnen, omdat hij heel veel speculaasjes heeft verkocht. Super 
gedaan zeg! 
Er is een bedrag opgehaald van €1327,50! 
 
Dopperactie 
De werkgroep Kabinetszaken Toekomst Hoeksche Waard heeft van de Stuurgroep Hoeksche Waard 
opdracht gekregen om voor alle basisschoolleerlingen in de Hoeksche Waard een cadeau te 
verzorgen. 
Met dit cadeau wordt het einde van de vijf gemeenten en het nieuwe begin van gemeente Hoeksche 
Waard gemarkeerd. De keuze is gevallen op een Dopper.  
Waarom een Dopper? 
De Dopper is een duurzaam en mooi vormgegeven drinkfles, die telkens opnieuw gevuld kan worden. 
Met de wereldwijde discussie over plastic afval levert de Dopper een bijdrage aan het verkleinen van 
de afvalberg. Alleen al in Nederland gooien we dagelijks 500.000 plastic flesjes weg. Een duurzaam 
product als de Dopper uitreiken aan de basisschoolleerlingen past goed bij de Hoeksche Waard als 
‘natuureiland’ en de wens om een duurzaam gezinseiland te zijn. 
Aanbieden van de Dopper? 
De Doppers zijn bedrukt met het logo van de nieuwe gemeente en worden op maandag 3 december 
op uw school uitgedeeld door collegeleden van de vijf gemeenten. Met dit cadeau betrekken zij 
kinderen, en ook hun ouders, bij de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Tegelijkertijd nemen zij zo 
afscheid van hun huidige gemeente. 
Prijsvraag 
Er hangt een kaartje aan iedere Dopper, waarop een wens ingevuld kan worden: “Mijn wens voor de 
gemeente Hoeksche Waard is….” Alle leerlingen kunnen hun wens (laten) mailen naar gemeente 
Hoeksche Waard.  Drie kinderen met de mooiste wens winnen een prijs. De drie winnaars worden 
woensdagmiddag 16 januari 2019 uitgenodigd door de nieuwe burgemeester om hun prijs in 
ontvangst te nemen. 
 
Groepsdoorbrekend knutselen op 7 december 2018  
Op vrijdag 7 december zullen wij starten om ons te gaan richten op kerst. Wij zullen deze dag dan ook 
gebruiken om lekker te gaan knutselen. Dit zal groepsdoorbrekend plaatsvinden. De groepen 1 t/m 4 
zullen gemengd worden en de groepen 5 t/m 8. Ook doen wij mee aan een kerstkaartenactie. De 
kinderen versieren en beschrijven een kerstkaart die zal worden bezorgd aan eenzame ouderen.  
 
Brief Kivido 
Onderaan vindt u een brief namens Kivido. 
 
Van der Ham optometristen 
Graag 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 & Sanneke de Groot 

 
 



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

 

3 dec Didi gr 6/7 

5 dec Jesse gr 4/5 

6 dec Thije gr 4/5 

6 dec Janoah gr 1/2 

7 dec Rosanne gr 6/7 

19 dec Merel gr 3/4 

23 dec Gilat gr 1/2 

30 dec Liva gr 4/5 

 

 
 

 
 
 
 

 



Belangrijke data 

 
                                         December 2018 

1  
2  
3 2e advent 
4  
5 Sinterklaasviering 
6 Studiedag ( Kinderen vrij ) 
7  
8  
9  
10 3e advent 

Deze week: kinderraad 
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17 4e advent 
18  
19  
20 Kerstviering op school 
21  
22 Kerstvakantie 
23 Kerstvakantie 
24 Kerstvakantie 
25 Kerstvakantie 
26 Kerstvakantie 
27 Kerstvakantie 
28 Kerstvakantie 
29 Kerstvakantie 
30 Kerstvakantie 
31 Kerstvakantie 
 

                                         Januari 2019 
1 Kerstvakantie 
2 Kerstvakantie 
3 Kerstvakantie 
4 Kerstvakantie 
5 Kerstvakantie 
6 Kerstvakantie 
7 Deze week starten we met het afnemen van de AVI en de DMT toetsen 
8 Kriebelteam 
9 Studiedag ( Kinderen vrij ) 
10  
11  
 
 
 

 



Schoolvakanties volgend schooljaar 
 
Herfstvakantie: 21-10-19 t/m 25-10-19 
Kerstvakantie: 23-12-19 t/m 3-1-20 
Voorjaarsvakantie: 24-2-20 t/m 28-2-20 
Goede vrijdag en paasvakantie: 10-4-20 t/m 13-4-20 
Meivakantie: 20-4-20 t/m 1-5-20 
Studiedag personeel en bevrijdingsdag: 4 en 5 mei 2020 
Hemelvaart: 21-5-20 t/m 22-5-20 
Pinksteren: 1-6-20 
Zomervakantie: 20-7-20 t/m 28-8-20 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
  
Heeft u het al in de krant gelezen? Medio 2019 zal er een prachtig Multi Functionele 
Accommodatie worden geopend op de plaats van de kinderboerderij en de speeltuin in 
Oud-Beijerland. Een plek waar jong en oud samen worden opgevangen, leuke activiteiten 
ondernemen en waar er altijd iets te doen is. Samenwerken, plezier maken, leren en ervaren 
zijn hierbij heel belangrijk. 
Onder de naam ‘Boezem en Co’ zullen meerdere organisaties, zoals het Odensehuis, Gemiva, 
Kivido en vele andere organisaties samengaan in de Multi Functionele Accommodatie. 
Maar, voordat het zover is, moet er eerst worden gebouwd. En dat bouwen gaat op een 
speciale manier. Via ‘circulair bouwen’ wordt er een geheel nieuw gebouw gebouwd, waarin 
oude materialen worden hergebruikt of worden omgezet in materialen die gebruikt worden 
voor isolatie en warmtewering. 
Voor dit circulair bouwen kan men wel wat hulp gebruiken. Niet door met hamers en spijkers 
aan de slag te gaan, maar door te verzamelen. Spijkerbroeken wel te verstaan. De gemeente 
heeft voor de isolatie van het nieuwe gebouw ruim 10.000 spijkerbroeken nodig! En KIVIDO 
helpt graag een handje mee! U toch ook? 
Vanaf deze week zal er een container staan bij Villa Rembrandt in Oud-Beijerland waar er 
spijkerbroeken kunnen worden ingeleverd. Maat, kleur en gebruikt of ongebruikt maken niets 
uit. Elke spijkerbroek is welkom! 
Natuurlijk mogen spijkerbroeken ook ingeleverd worden op andere locaties van Kivido, want 
10.000 spijkerbroeken, dat is best een hoop! Wij zorgen er dan voor dat alle verzamelde 
spijkerbroeken opgehaald worden en bij de gemeente terecht komen. 
Dus heeft u oude spijkerbroeken, van uzelf, uw kind(eren), kennissen, familie en/of vrienden? 
Gooi deze dan niet weg maar lever ze in bij KIVIDO. 
Bij Villa Kriek staat een bak waar de broeken in kunnen. 
  
Groetjes Pauline, Ieke en Yfke van Villa Kriek 

 

 


