
 

   
 

Bij Het Krieken  
februari 2019 

 
Het thema van de godsdienst is in deze weken: ‘Het beste!’ Dat kun je iemand toewensen, 
maar wat is eigenlijk het beste? We lezen deze periode verhalen over Jezus. Hij liet in woord 
en daad zien wat je je kunt voorstellen bij ‘het beste’. Verdrietige mensen worden getroost, 
zieke mensen worden beter en wie niet ziek was gaat zich ook een beetje beter voelen. Dat 
is wat er gebeurt als God de mensen opzoekt. Noem het gerust ‘het beste’. 

We lezen de verhalen over Jezus uit het Evangelie van Johannes. Johannes schreef een 
bijzonder boek over Jezus, met een veelzeggend begin. Dit Evangelie begint niet met een 
stal in Betlehem of met het eerste optreden van Jezus, maar met een lied: ‘In het begin was 
het woord.’ Het lijkt alsof Johannes wil zeggen: Het verhaal van Jezus begon eigenlijk al op 
de dag van de schepping. Toen God sprak en het licht werd. Vanaf dat moment is het 
verhaal van zijn liefde voor mensen gaan leven. 

Namens het team wens ik u een fijne maand toe! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Machteld Metz 

 

 



MEDEDELINGEN 

 
Personeel 

Na de voorjaarsvakantie zou juf Liesanne weer starten met werken. Juf 
Liesanne heeft echter besloten te stoppen op De Kriekenhof en op een 
andere school een nieuwe uitdaging aan te gaan. Natuurlijk gaan wij nog 
een moment organiseren waarop juf Liesanne afscheid kan nemen van gr 
1/2a. Hier zullen wij later over communiceren met de ouders van deze 
groep.  
Vanaf 1 april zal juf Jeanette Ruit op De kriekenhof komen werken. In een 
andere nieuwsbrief zal zij zich voorstellen.  
 
 
 
 

Onderwijsontwikkeling 
 
Studiedag 9 januari 
Op de studiedag van 9 januari hebben wij met het team het schoolplan van De Kriekenhof 
bekeken. We hebben met elkaar gevierd welke doelen we dit schooljaar al behaald hebben. 
Daarnaast hebben we gekeken aan welke doelen wij nog gaan werken dit schooljaar. 
Doelen die dit schooljaar al behaald zijn: 

● De kleuterjuffen hebben hun expertise op het gebied van kleuteronderwijs verbreed. 
● Op het gebied van groepsdoorbrekend werken zijn er stapjes vooruit gezet. 
● Er is een Hoog Begaafdheid beleid (HB-beleid) opgesteld. ( zie website ) 
● We hebben met elkaar visie gevormd op het gebied van driehoeksgesprekken  

( leerkracht-ouder-leerling) 
● We hebben met elkaar onze visie bijgesteld op het gebied van de 

levensbeschouwelijke identiteit.  
 
Hiernaast zijn er nieuwe kwaliteitsteams van start gegaan om te werken aan nieuwe doelen 
uit ons schoolplan voor de komende periode. Dit zijn: 

● Kwaliteitsteam woordenschat 
● Kwaliteitsteam 21st century skills 
● Kwaliteitsteam zaakvakken onderwijs 

 
‘s Middag zijn wij met de gehele stichting bijeen gekomen voor de nieuwjaarsbijeenkomst 
van CSG De Waard en daar ging het er swingend aan toe. Dit jaar was het thema van deze 
bijeenkomst ‘muziek’ en direct na het welkom van Bert Tuk werd dit in de praktijk gebracht 
door het enthousiaste optreden van black gospel koor G-roots, dat bekende gospels ten 
gehore bracht.  
 
De leerkrachten Marjolijn en Jacoline van CBS De Vliet vertelden over hun studiereis naar 
Finland en gaven een interessant inkijkje in het onderwijs aldaar. Twee andere leerkrachten 
uit de stichting hadden een Kahootquiz gemaakt die ook in het teken van ‘muziek’ stond. 
Deze werd gewonnen door Machteld en Lianne: zij gaan dit jaar op studiereis! Na het 
tweede, wederom zeer swingende optreden van het gospelkoor was het tijd voor ontmoeting 
bij een hapje en drankje. 
 



 
 
 
Hoog Begaafdheid Plan (HB beleid) 
Dit beleid is te lezen op onze website. https://dekriekenhof.csgdewaard.nl/ 
 
Bezoek Nationale Onderwijs Tentoonstelling ( NOT ) 
Verschillende collega´s hebben dit jaar een bezoek gebracht aan de NOT. De Nationale 
Onderwijs Tentoonstelling (NOT) is het grootste event voor onderwijzend Nederland en richt 
zich op Kinderopvang, het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Middelbaar 
Beroepsonderwijs. 
 
‘De sleutel voor beter onderwijs’, was het thema van 2019 editie. Op de NOT kun je heel 
goed ontmoeten, netwerken en inspireren. Wij hebben ons vooral gericht op het bekijken 
van nieuwe materialen en innovaties binnen het onderwijs.  
 
Gespreksavonden 
Op donderdag 14 februari en dinsdag 19 februari vinden de gespreksavonden plaats voor de 
groepen 1 t/m 7. Voor groep 8 zullen dit adviesgesprekken zijn. Heeft u voorkeur voor een 
bepaalde datum/tijd, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Dit is mogelijk 
tot 5 februari 2019. 
 
Groep ½  A: a.vanvliet@csgdewaard.nl 
Groep ½ B: h.vannieuwaal@csgdewaard.nl / m.bos@csgdewaard.nl  
Groep ¾: r.kleinedeters@csgdewaard.nl 
Groep ⅘: san.degroot@csgdewaard.nl 
Groep 6/7: d.burgerhout@csgdewaard.nl 
Groep 8: n.barends@csgdewaard.nl / j.liefhebber@csgdewaard.nl  
 
Tijdens deze avonden kunt u als ouder ook binnenlopen bij Kivido. U kunt een gesprekje 
hebben met de leidster van uw kind(eren). Ook zullen er foto’s en video’s getoond worden. 
Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. 
 
App en Website 
Zoals u weet heeft onze school een website. Aan deze website is nu ook een app 
gekoppeld. Hierop kunt u nog sneller zien of er nieuws is.  Daarnaast staat in de app ook de 
agenda van school. In de toekomst willen wij nog meer gebruik gaan maken van deze app. 
Hij heeft ook de mogelijkheid om foto´s of mededelingen te plaatsen die enkel voor de groep 
van uw kind bestemd zijn. Enkel de ouders uit de desbetreffende groep kunnen dit dan op 
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hun app zien. De app heeft onder andere ook de mogelijkheid om gesprekken te plannen, 
aan te geven of u kunt helpen met een activiteit etc. Wij zijn hierin zelf ons nog aan het 
ontwikkelen en ontdekken.  
 
Het zou fijn zijn als u deze app zou installeren op uw tablet of telefoon. Voor het gebruik van 
de app en website is een speciale handleiding geschreven. Deze handleiding staat in de 
bijlage. De handleiding start met een stappenplan om in te loggen op de website via een 
laptop of computer. Het is noodzakelijk dat u hiermee start. De app kan pas gebruikt worden 
als u via de website kunt inloggen. Dit e-mailadres en wachtwoord zijn nodig om de app te 
kunnen openen.  
 
Het e-mailadres wat u hierbij moet gebruiken is het adres waarop u van ons mail ontvangt. 
Dit adres staat geregistreerd in ons systeem. 
 
Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar juf Marcelle:  
m.bos@csgdewaard.nl  
 
Overig nieuws 
De nationale voorleesdagen 
Op 23 januari zijn de Nationale Voorleesdagen 2019 van start gegaan. Alle kinderen hebben 
deze dag extra lang onder het genot van iets lekkers, kunnen luisteren naar allerlei mooie 
verhalen die werden voorgelezen. Natuurlijk blijven we dit elke dag voortzetten, want 
voorlezen blijft erg belangrijk om te doen en is ook enorm leuk! 
 

               
 
V.I.P (Very Import Peuterochtend) 
Op donderdag 14 maart zal er weer een peuterochtend plaatsvinden in samenwerking met 
Kivido.  
Peuters vanaf 3 jaar worden van harte uitgenodigd om op school te komen kijken. Terwijl de 
kinderen een les krijgen, die we afstemmen op hun niveau, kunnen de ouders met elkaar 
koffie drinken en bent u in de gelegenheid om vragen te stellen over de school. Voor het 
eten en drinken van de kinderen wordt gezorgd. De inloop is om 9.30u. Om 11.00u is de 
ochtend afgelopen. Neemt u ook gerust uw buurjongen of buurmeisje, neefje of nichtje mee. 
Opgeven is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. U kunt dit doen op 
kriekenhof@csgdewaard.nl 
 
 



Geplande ontruimingsoefening 
Op 21 februari vindt er een geplande ontruimingsoefening plaats in samenwerking met 
Kivido.  
 
Sponsorkindje 
In elke klas staat een spaarpot waar de kinderen wekelijks geld in kunnen stoppen voor ons 
sponsorkindje Stephine. We kunnen ons goed voorstellen dat u steeds minder contant geld 
in huis heeft. Wist u dat u uw gift ook kunt overmaken? Dit kunt u maandelijks doen, maar 
ook in één keer voor het hele schooljaar. Dit kunt u doen op het IBAN nummer: 
NL33RABO0111675464 t.n.v CSG de Waard inzake De Kriekenhof. Onder vermelding van 
sponsorkindje Stephine /  2586 zending. 
 
Schoolfotograaf 
Op 23 mei zal de schoolfotograaf aanwezig zijn op school.  

 
 
Doppenactie 
Op 5 januari j.l. hebben ze de volle bakken en de volle zakken van Dopjesactie Nederland 
opgehaald: 
ongeveer 450 kg bij elkaar gebracht door alle CSG- scholen van De Hoeksche Waard! We 
blijven lekker doorgaan met sparen, want dit gaat fantastisch! 
 
Op 11 februari wordt het rapport meegegeven 
 
Traktatie borden 
Door de GGD ZHZ en de regisseur JOGG gemeente Binnenmaas is het initiatief genomen 
om een gezondere boodschap m.b.t. voedingsbeleid op de scholen en kinderopvang in de 
Hoeksche Waard op te stellen. Er is besloten om te starten met het invoeren van een 
traktatiebeleid. Hiervoor is een traktatie bord ontwikkeld. Zie de bijlagen voor de brief.  
 
Op vrijdag 22 maart 2019 zullen wij meedoen aan de Nationale Pannenkoekendag 2019 

 
Namens het team van de Kriekenhof,  
Machteld Metz en Sanneke de Groot 



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

 

4 febr. Emma gr 3/4 

6 febr. Féline gr 4/5 

7 febr. Pepijn gr 8 

7 febr. Emma gr 1/2 

13 febr. Sven gr 3/4 

16 febr. Nighel gr 1/2 

 
 

Belangrijke data 

 
                                         Februari 2019 

1  
2  
3  
4 Deze week: kinderraad 
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11 Rapport mee 
12  
13  
14 Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Adviesgesprekken groep 8 
15  
16  
17  
18 Deze week: 

- Ontruimingsoefening 
19 Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Adviesgesprekken groep 8 
20  
21  



22 Studiedag ( kinderen zijn vrij )  
23  
24  
25 Voorjaarsvakantie 
26 Voorjaarsvakantie 
27 Voorjaarsvakantie 
28 Voorjaarsvakantie 
 

                                      Maart 2019 
1 Voorjaarsvakantie 
2 Voorjaarsvakantie 
3 Voorjaarsvakantie 
4 Studiedag ( kinderen zijn vrij )  
5  
6 Kriebelteam 
7  
8  
9  
10  

 


