
 

   
 

Bij Het Krieken  
januari 2019 

 
365 nieuwe dagen om te dromen 

te gaan en te komen 
te ontvangen en te geven 

en tussenin: 
gelukkig en gezond te leven. 

 
Allereerst willen wij u en uw dierbaren een mooi 2019 toewensen!  
Ongetwijfeld heeft u een kort moment stil gestaan om terug te kijken naar 2018. Wat waren de mooie 
momenten? Misschien waren er ook wel moeilijke of verdrietige momenten waar u aan terug moest 
denken. Tegelijkertijd heeft u dan waarschijnlijk ook stilgestaan bij het nieuwe jaar. Wat zijn uw 
voornemens? Wat zijn uw plannen? Wilt u dingen anders gaan doen? 
 
Op school kijken we aan het begin van het nieuwe jaar ook even terug naar het afgelopen jaar. Wat 
waren onze plannen en welke plannen willen we het komende jaar nog verwezenlijken? Verderop in 
deze nieuwsbrief leest u hier meer over.  
 
In een kinderliedje staat het als volgt omschreven: 
 

Begin bij het begin, dan komt het echt wel voor elkaar.  
Het zit in de kleine dingen, die maken groot verschil.  

Begin bij het begin, dan komt het echt wel voor elkaar! 
 

Wij zijn weer vol goede moed en opgeladen om het nieuwe jaar te starten. We hopen de kinderen 
ook! 

 



MEDEDELINGEN 

 
Onderwijsontwikkeling 
 
Studiedag 6 december 
De studiedag van 6 december zijn we gestart met een cursus gegeven door juf Anke Kleijwegt. Zij 
werkt ook samen met de leerlingen uit de plusklas op de woensdag. Anke heeft uitleg gegeven over 
het compacten en het verrijken van de verschillende vakgebieden. Op welke manier kunnen wij als 
school dit allemaal doen? Wij hebben hiervoor tips gekregen en met elkaar hebben wij een plan 
opgesteld hoe wij hiermee in de praktijk aan de slag zullen gaan. Zo hebben we met elkaar 
afgesproken dat we net als voor het vakgebied van rekenen, ook voor taal en spelling vooraf toetsen 
zullen afnemen. De leerlingen die hiervoor al een hoge score behalen, zullen tijdens de reguliere 
lessen aan de slag gaan met verrijkings- en verdiepingsmateriaal. 
 
Na dit onderdeel zijn we verder gegaan met punten uit ons schoolplan. Dit is een flexibel document 
waarin de doelen van De Kriekenhof in beschreven staan en waar wij structureel aan werken. Deze 
keer hebben we met elkaar gekeken naar de parels van De Kriekenhof. Waar zijn wij als Kriekenhof 
uniek in en trots op? Ook hebben wij met elkaar nieuwe doelen opgesteld waar wij de komende jaren 
aan willen werken met elkaar. 
 
We zijn ondertussen ook bezig om ons te oriënteren op een nieuwe rekenmethode. Met elkaar 
hebben we tijdens deze studiedag onze visie hierop bepaald. Ook hebben we met elkaar onze 
wensen uitgesproken rondom een nieuwe methode. De reken werkgroep gaat nu verder aan de slag.  
 
Studiedag 9 januari 
Op 9 januari zullen wij een studieochtend hebben op school en in de middag zullen wij met alle 
scholen van CSG De Waard samen komen in de Open Hof kerk.  
 
Lessen relaties en seksualiteit 
Vanaf 14 januari starten we in alle klassen met de lessen relaties en seksualiteit. Vorig jaar zijn uit 
deze methode ook al vier lessen gegeven en dit jaar wordt dat weer gedaan.  
 
Start afname cito toetsen 
Vanaf 7 januari starten we met het afnemen van de AVI- en DMT toetsen.  
DMT: het lezen van woorden op snelheid binnen 1 minuut. De kinderen krijgen drie kaarten die ze zo 
snel mogelijk binnen 1 minuut moeten lezen. 
AVI: het lezen van teksten op een zo snel mogelijke manier. 
 
Vanaf 21 januari beginnen we met het afnemen van de CITO toetsen. 
 
Juffen op BHV cursus 
Jaarlijks gaan er een aan teamleden van De Kriekenhof op BHV cursus en ook aankomend 
schooljaar gaat dit weer gebeuren. Op 30 januari zal er in de middag weer een cursus plaatsvinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Overig nieuws 
 
Sinterklaasviering 
Op 5 december was het weer zover! De sint kwam bij de Kriekenhof op bezoek. Alle klassen zijn 
bezocht en alle kinderen hebben een mooi en leuk cadeau ontvangen. Ouders van de ouderraad 
bedankt voor jullie hulp tijdens deze dag! 
 
Kerstviering in de klas 
De kinderen hebben samen met hun eigen juf(fen) het kerstfeest gevierd in de klas. Het waren 
allemaal fijne, intieme vieringen. Als afsluiting hebben we met elkaar gezongen in het speellokaal. 
Wat klonk dat mooi! We zijn echt trots op onze kinderen! 
 
Schaatsen 
Op 20 januari zijn de groepen 3 t/m 8 gaan schaatsen op de schaatsbaan in het centrum van Oud- 
Beijerland. Wat was het leuk! We hebben alle kinderen zichtbaar zien genieten. De hulp van ouders 
was echt zeer fijn!  
 
Opbrengst Jantje Beton loterij 
De opbrengst van de loterij van Jantje Beton is €873,00. Dat is echt een fantastisch bedrag! 
 
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 en Sanneke de Groot 
 
 
 
 

  



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

 
 

8 jan Majid gr. 8 

9 jan Zeger gr. 1/2 

16 jan Doron gr. 6/7 

20 jan Elin gr. 4/5 

21 jan Lotte gr. 4/5 

22 jan Jesse gr. 8 

24 jan Vanna gr. 8 

28 jan Rawan gr. 8 

 
 
 

 
 



Belangrijke data 

 
                                         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  
12  
13  
14 Deze week starten we met de lessen relaties en seksualiteit 
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21 Deze week start afname cito toetsen 
22  
23 Start van de nationale voorleesdagen t/m 1 februari 2019 
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
 

                                         Februari 2019 
1  
2  
3  
4 Deze week: kinderraad 
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11 Rapport mee 
 
 
 
 



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 


