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april 2019 

 
De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. Het thema dat we daarbij 
volgen is: Pak mijn hand. Het zijn woorden die Jezus misschien wel vaak gebruikt heeft: Pak mijn 
hand, dan help ik je. Ik help je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn hand maar, dan breng ik je 
verder. De woorden ‘pak mijn hand’ zijn een uitnodiging, een belofte. Maar je kunt ze ook op een 
andere manier zeggen. Als je zelf in de problemen zit, kun je deze woorden gebruiken als een vraag. 
Misschien zelfs als een gebed: Pak mijn hand, laat me niet alleen. 

In deze periode horen we verhalen waarin Jezus de woorden ‘pak mijn hand’ op die beide manieren 
zou kunnen zeggen. Hij steekt zijn hand uit naar mensen die het moeilijk hebben. Zijn vriend Lazarus 
roept hij zelfs uit de dood tevoorschijn. Maar tegelijk horen we ook hoe Jezus zelf het moeilijk heeft. 
Er zijn mensen die hem naar het leven staan, uiteindelijk wordt hij zelfs gearresteerd en veroordeeld. 
Misschien heeft Jezus toen wel gebeden tot zijn Vader: ‘Pak mijn hand, laat me niet alleen.’ Met 
Pasen vieren we dat God dat gebed verhoort. Jezus staat op uit de dood. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Namens het team, 
Sanneke de Groot en Machteld Metz 



 
MEDEDELINGEN 

 
Onderwijsontwikkeling 
 
Directie tweedaagse 
Op 12 en 13 april 2019 zijn Machteld en Sanneke op directie tweedaagse geweest in Ouddorp. 
Deze tweedaagse werd geleid door Inge van de Ven ( PO raad, Vol van Leren ). 
Het thema van deze tweedaagse was het afnemen van visitaties binnen CSG De Waard. Deze 
visitaties zijn gekoppeld aan het waarderingskader van de inspectie.  
 
Wat heeft een visitatie voor doel? 
Tijdens de visitatie komen er punten naar voren waar je je als school wellicht niet van bewust was, die 
je anders geïnterpreteerd had, waar je als school/team een ander waardeoordeel aan verbond. Wat 
kan een visitatie dus opleveren? 

● Anderen zien wat jij misschien niet ziet (onafhankelijk oog/bril, de spiegel die je voorhoudt) 
● Als je weet dat er anderen gaan kijken, dan kijk je zelf ook kritisch naar je eigen school. 
● Je doet nieuwe ideeën op. 
● Doen we de goede dingen, zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen? 
● Voorbereiding op inspectiebezoek vanuit het nieuwe inspectiekader 

 
Op 14 mei as. zal er een visitatiecommissie van verschillende mensen binnen CSG De Waard op De 
Kriekenhof langskomen. De visitatiecommissie zal in gesprek gaan met de teamleden, leerlingen en 
ouders. Daarnaast zullen ze in de klassen kijken en een gesprek hebben met de directie en Ib’er.  
 
Studiedag 4 maart 2019 
Wat hebben we als team besproken en gedaan tijdens de studiedag van 4 maart 2019? 

● Terugkoppeling van de leerlingen die nu in het 1e jaar van de middelbare school zitten. 
● Filmpje opgenomen voor het beleidsplan ouderbetrokkenheid 
● Kwaliteitsteams zijn bijeengekomen 

○ Woordenschat 
○ 21st century skills 
○ Nieuwe rekenmethode 
○ Nieuwe methode voor zaakvakkenonderwijs 

● Met elkaar hebben we gekeken naar de resultaten: ‘’Hoe staan we ervoor als school?’’  
● De teamleden hebben Zien ingevuld. Dit brengt het sociaal-emotioneel functioneren van de 

leerlingen in beeld. 
 
Nieuwe rekenmethode 
Aan het einde van dit schooljaar is onze rekenmethode aan vervanging toe. Dat betekent dat we nu 
uitgebreid aan het oriënteren zijn op een nieuwe methode. We zijn hierbij begonnen met het 
onderzoeken van onze visie op rekenonderwijs. Hierbij hebben we geconcludeerd dat we het 
belangrijk vinden om kinderen eerst de basisbewerkingen goed aan te leren en pas daarna over te 
stappen naar het realistisch rekenen. De leerstof wordt stapsgewijs aangeleerd en gaat van concreet 
naar abstract. Dus eerst: hoe werkt het en hoe pak ik het aan en daarna: hoe pas ik het toe in 
verschillende contexten. Daarbij vinden we het belangrijk dat er goed geautomatiseerd wordt.  
Na het vaststellen van deze visie op rekenonderwijs, is de werkgroep gaan oriënteren welke 
methodes hierbij aansluiten. Uit deze methodes hebben we een keus gemaakt om er twee uit te gaan 
proberen. Dit uitproberen doen we digitaal en op papier, om zo een juiste keuze te kunnen maken.  



 
 
 
 
Kwaliteit 
Wij hebben aan u als ouders, maar ook aan de leerlingen van groep 5 t/m 8 en de leerkrachten 
gevraagd om een vragenlijst in te vullen, zodat we goed in kaart kunnen brengen wat we als school 
goed doen, of waar we sterk in zijn, maar ook wat we nog verder kunnen verbeteren. Wij zijn erg 
tevreden over de uitslagen en de rapportcijfers die we hebben mogen ontvangen. Als school willen wij 
ons natuurlijk altijd verbeteren en gelukkig kwamen deze punten ook uit de vragenlijst naar voren. 
 
Vanuit u als ouders zijn dit de volgende punten: 

● Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de ontwikkeling van mijn kind(eren ) 
● Het is mij duidelijk wat de school wil ontwikkelen 

 
Op welke manier kunnen wij volgens u ons als school hierin verbeteren? Wij willen u vragen om ons 
hiervoor tips te geven. U kunt dit mailen naar: san.degroot@csgdewaard.nl  
 
Vanuit de leerlingen: 

● Mijn juf/meester treedt op als anderen mij voor gek zetten 
● Ik durf er iets van te zeggen als kinderen mij pesten. 
● Andere kinderen zitten aan mijn spullen (als ik dat niet wil). 

 
Deze punten zullen besproken worden met de leerlingen tijdens de kinderraad en tijdens de 
sociaal-emotionele vorming lessen. 
 
Pinkstem in de gang 
Onze gang is een onderwijsplein. Op dit plein wordt met regelmaat les gegeven of kinderen zijn er in 
groepjes of zelfstandig aan het werk. We leren de kinderen aan dat ze hierbij hun pinkstem gebruiken. 
De pinkstem staat voor zachtjes overleggen. De kinderen kunnen dit al heel goed! Wilt u opletten dat 
ook u in de gang uw pinkstem gebruikt zodat de kinderen rustig kunnen doorwerken en op deze 
manier de onderwijstijd tot de bel gaat ook maximaal kunnen benutten? 
 
Honden 
Wij willen u vragen om uw hond buiten het hek te houden. Niet iedereen is gewend aan honden en wij 
willen dat iedereen zich veilig voelt op het schoolplein. Wij hopen op uw begrip. 
 
 
Internetprotocol 
Vanuit CSG De Waard is er een beleidsplan mediawijsheid en internetprotocol. Dit beleidsplan 
hebben wij gebruikt voor het opstellen van een plan voor De Kriekenhof. De kinderen krijgen vanaf 
groep 5 een lijst met afspraken ivm het gebruik van de computer en het internet. Wij verwachten dat 
de leerlingen zich aan de gemaakte afspraken houden en wij vragen de kinderen om onder deze 
afspraken een handtekening te plaatsen. 
Zie bijlage 1 
 
 
ICT week 
Ook op het gebied van ICT werken wij op de Kriekenhof met een doorgaande lijn. Naast het spelen 
van educatieve programma's, gebruiken we de chromebooks ook om de vaardigheden op ICT-gebied 
aan te leren. 
 
Om er zeker van te zijn dat de doelen behaald worden hebben we van 1 t/m 5 april een ICT-week 
ingepland. Alle groepen besteden deze week aandacht aan de doelen die er voor die groep zijn.  
Bij de kleuters gaat het dan bijvoorbeeld om hoe je met een touchpad werkt (de muis op het 
chromebook) en met een toetsenbord. In volgende groepen leren kinderen hoe ze moeten inloggen 
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en hoe je een tekst maakt. In de bovenbouw leren kinderen documenten maken en delen, leren ze 
een email schrijven, werkstukken maken en presentaties. 
Voor dit alles gebruiken wij "Apps voor Education", een online programma van Google (Google-docs) 
waarin een tekstverwerkingsprogramma zit, een tekenprogramma en een presentatieprogramma. 
 
 
Overig nieuws 
 
Techniekmiddag 
Op donderdag 21 maart was het voor de gehele school tijd voor de techniekmiddag met als thema 
constructie. Alle kinderen in de school waren hard aan het werk rondom dit thema. Er hing een hele 
gezellige en constructieve sfeer in de school.  

     
 
Pannenkoekendag 
Wauw wat een grote opkomst hadden we van opa´s en oma´s op school. Super leuk! Wat fijn dat we 
dit voor jong en oud mochten organiseren! We hebben heel veel blije gezichten gezien deze dag. 
De kinderen van groep 8 waren op bezoek bij Zorgwaard en de kinderen van groep 6/7 waren op 
bezoek in de Open Hof kerk. Ook daar werden veel spelletjes gespeeld en genoten van alle 
pannenkoeken die gebakken waren. 
 
We willen iedereen ontzettend hartelijk bedanken die heeft bijgedragen aan deze feestelijke dag! 
Door alle hulp hebben we deze dag mogelijk kunnen maken! 

 
  
 
 
 
 



Wiskundewedstrijd 
Op 20 maart hebben de plusklas leerlingen en een aantal andere leerlingen meegedaan aan  de grote 
rekenwedstrijd!! Om de hersenen een beetje warm te draaien, mocht iedereen 1 som op een blaadje 
schrijven waarvan ze zelf het antwoord uit konden rekenen. Van het blaadje mocht daarna een propje 
gemaakt worden om vervolgens naar de juf te gooien. De juf gooide de propjes willekeurig naar de 
kinderen terug, waarna ze de som die op het blaadje stond uit het hoofd uit moesten rekenen. 
Na de uitleg over het antwoordformulier konden de kinderen dan eindelijk aan de slag gaan met de 
rekenopgaven. Al snel bleek dat sommige opgaven prima te doen waren en dat sommigen toch best 
wel heel lastig waren. Maar na ongeveer 50 minuten de hersenen goed gekraakt te hebben, was 
iedereen klaar en mochten ze nog proberen om zoveel mogelijk woorden te maken met een reeks 
letters die op het bord stonden. Nu nog even wachten op de uitslag…. 

 
 
 
Cultuurcircuit 
Op 26 maart zijn we met de gehele school gestart met het cultuurcircuit. Er wordt op dat moment 
groepsdoorbrekend gewerkt aan het project. Er is geverfd, een escaperoom gedaan achter de 
computer, gedichten gemaakt enz.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Kijkavond project kunst 
Op dinsdagavond 16 april is er een kijkavond van het 
project. Hiervoor bent u van allen harte uitgenodigd van 
18:30 uur tot 19:30 uur. 
 
 
 
 
Koningsspelen 
Deze speciale editie van de koningsspelen voor de kinderen van groep 5 t/m 8 zal georganiseerd 
worden bij sportpark ‘De Kikkershoek’ (Langeweg 14-18 Oud- Beijerland). De kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 mogen hier om 8.45u gebracht worden. Het programma zal rond 11.30 uur afgelopen 



zijn en de kinderen mogen dan ook weer daar opgehaald worden. Graag alle kinderen in oranje 
kleding! 
 
De groepen 1 t/m 4 worden op de normale tijd op school verwacht en zullen om 12.20 uur vrij zijn. Zij 
zullen de koningsspelen op en rond de school vieren. We gaan er een feestelijke dag van maken met 
elkaar! 
 

 
 
 
Schoolvoetbal 
Op 20 maart hebben de jongens en meisjes van de groepen 7 en 8 meegedaan aan het 
schoolvoetbal. De kinderen hadden er erg veel zin in en ook de trainers stonden weer helemaal klaar. 
Het was weer een sportieve en vooral gezellige middag. De meisjes hebben alle wedstrijden 
gewonnen en zijn door naar de volgende ronde. Op woensdag 10 april gaan de meisjes en jongens 
van groep 5 en 6 een sportieve middag tegemoet! 
 
Paasviering  
Op 18 april vindt de paasviering plaats in De Open Hof kerk. Dit is van 13.00u-14.00u. U bent hiervoor 
van harte uitgenodigd. Ook grootouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom! Om 
14.00u is de school uit. We hanteren die dag een continurooster. 
 
 
Schoolreis herinnering 
Wilt u zo vriendelijk zijn, als u het geld voor het schoolreisje nog niet heeft overgemaakt, om het geld 
over te maken naar de schoolrekening. De prijs bedraagt 25,00.  
Groep 1 t/m 3 gaat naar  Avonturen boerderij Molenwaard in Groot-Ammers en de kinderen van groep 
4 t/m 7 gaan dit jaar naar Duinrell in Wassenaar.  
 
Rekeningnummer: IBAN: NL33RABO0111675464 t.n.v CSG de Waard inzake De Kriekenhof - Onder 
vermelding van: Schoolreis + naam en achternaam van uw zoon/dochter + klas. Mocht de bijdrage 
een probleem voor u zijn wegens inkomen, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag doen voor de 
meedoenregeling. 
 
 
De schoolfotograaf is op 23 mei 2019 aanwezig op De Kriekenhof. 
 
 
Namens het team van de Kriekenhof,  
Machteld Metz en Sanneke de Groot 

 



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

 
1 april Luuk gr 6/7 

2 april Emanuela gr 8 

2 april Milan gr 3/4 

7 april Ilyas gr 4/5 

8 april Angelica gr 1/2B 

15 april Fleur gr 1/2 B 

12 april Jort gr 6/7 

23 april Micha gr 1/2 B 

23 april Jesaja gr 1/2B 

28 april Fedde gr 6/7 

30 april Amy gr 8 

 

 
 

 



Belangrijke data 

 
 

                                      April  2019 
1 Deze week:  

- ICT week 
- Kinderraad 

2 Cultuurcircuit middag 
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9 Cultuurcircuit middag 
10  
11  
12 Koningsspelen 
13  
14  
15  
16 IEP eindtoets groep 8 

 
Kijkavond project 

17 IEP eindtoets groep 8 
18 Paasviering in de kerk + continurooster: kinderen zijn na de kerk vrij en hebben 

dan vakantie. 
19 Goede vrijdag 
20 Start meivakantie 
21 Meivakantie 
22 Meivakantie 
23 Meivakantie 
24 Meivakantie 
25 Meivakantie 
26 Meivakantie 
27 Meivakantie 
28 Meivakantie 
29 Meivakantie 
30 Meivakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                   Mei  2019 

1 Meivakantie 
2 Meivakantie 
3 Meivakantie 
4 Meivakantie 
5 Meivakantie 
6 Deze week: 

● Peuterochtend 
7  
8 Kriebelteam 

Verkeer ( kinderen op de fiets naar school ) 
9  

10  
11  
12  

 
 
 
 
 
 
 
  



Bijlage 1 
Verplicht voor leerlingen die met internet op school werken: 
 

Internetafspraken 
 

 
Ik geef alleen persoonlijke informatie, zoals naam, adres, telefoonnummer enz., door  
via het internet als ik daarvoor toestemming krijg van mijn juf, en mijn ouder(s) 
 
Ik gebruik het chromebook waar het voor bedoeld is; 

- ik verwerk mijn werk digitaal, waardoor ik direct kan zien of ik iets goed 
            begrijp 

- ik kan nog beter werken op het niveau wat ik aankan. 
- ik zoek informatie op het internet op wat ik kan gebruiken voor een werkstuk, 

project enz …….. 
 
Ik weet dat ik het chromebook gebruik voor het onderwijs. Social media gebruik ik na 
het onderwijs vanuit huis. 
 
Ik doe er alles aan om op goede sites mijn informatie te vinden. Als ik per ongeluk op 
een “foute” site terechtkom, dan vertel ik dit direct aan mijn juf. 
 
Mijn juf, of de ICT-er van de school zorgen ervoor dat de instellingen en de 
programma’s op de computer kloppen, ik blijf van de instellingen af en laat dit zo 
staan. 
 
Als ik iets wil printen, dan vraag ik mijn juf of dat mag. 
 
 

 
De bovenstaande afspraken zijn met mij besproken met de 
leerkracht. 
Ik begrijp alle bovengenoemde afspraken en ik beloof me hieraan 
te houden. Doe ik dat niet, dan heeft dat gevolgen. 
 
 
 

            Naam:..................................................... 
 

 
Datum:.....................................................  

 
 

Handtekening:......................................... 
 
 
 



 


