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Veel kinderen hebben plannen voor later. Later worden ze misschien wel rijk, succesvol en gelukkig. 
Sommige kinderen denken er zelfs over om later prins of prinses te worden… Iedereen heeft 
verwachtingen en hoop voor de toekomst. Maar wanneer begint die toekomst eigenlijk? En wat kun je 
er zelf aan doen om je gedroomde toekomst dichterbij te brengen? Het thema van de Bijbelverhalen 
van deze perioden is: Later begint nu. We lezen het verhaal van Ruth, een jonge vrouw uit Moab. Als 
haar man sterft, besluit Ruth om met haar schoonmoeder Noömi mee te gaan naar Betlehem. Zo 
komt ze in een stad waar ze niemand kent en waar alles anders is. Zou dat de toekomst zijn waar ze 
als klein meisje van droomde? Misschien niet. Het verhaal laat zien dat het leven soms heel anders 
loopt dan je verwacht. Maar Ruth laat het er niet bij zitten. Ze gaat werken op het land en ontmoet 
daar een man uit Betlehem waar ze uiteindelijk mee trouwt. Samen krijgen ze een kind, dat 
uiteindelijk de opa zal worden van de grote koning David. Later is begonnen! 

In de week voor Pinksteren horen de kinderen hoe de leerlingen van Jezus verder konden na zijn 
hemelvaart. Ze wisten niet goed wat ze nog van hun toekomst konden verwachten nu hij er niet meer 
was. Maar toen gebeurde het wonder: De Geest van God werd over hen uitgestort. Daardoor konden 
ze verder gaan met wat Jezus begonnen was: de verkondiging van het koninkrijk van God. Daar 
konden ze meteen mee beginnen! 

Misschien is het mooi om deze weken thuis ook eens te praten over ‘later’. Welke wensen en 
verwachtingen hebben de kinderen over later? En u zelf? (‘Wat wilt u later eigenlijk worden?’) In de 
bijbelverhalen blijkt dat mensen zelf veel invloed hebben op hun toekomst. En ook, dat er iemand is 
die je helpt met wat je zelf niet kunt. Dat wensen we alle kinderen toe! 

Namens het team, 
 
Sanneke de Groot en Machteld Metz 
 

 
 



MEDEDELINGEN 

 
Juf Nelleke met pensioen 
Vanaf het nieuwe schooljaar heeft juf Nelleke besloten met pensioen te gaan. Juf Nelleke heeft jaren 
op CBS De Kriekenhof gewerkt en natuurlijk laten we het afscheid dan ook niet ongemerkt voorbij 
gaan. Later hoort u hoe we met de kinderen afscheid willen nemen van haar. 
 
Visitatie 14 mei 2019 
Christelijke Scholengroep (CSG) De Waard is in het schooljaar 2018-2019 als onderdeel van 
de kwaliteitszorg gestart met visitaties. Dit zijn schoolbezoeken, waarbij schoolleiders, intern 
begeleiders en leerkrachten de mogelijkheid hebben elkaars school te bezoeken én collega's van 
andere scholen te ontvangen. Door middel van zelfevaluaties en visitaties willen we beter zicht krijgen 
op de kwaliteit van ons onderwijs en dat verder verbeteren. De visitaties bieden de gelegenheid voor 
wederzijds leren, geven de ontvangende school gelegenheid om verantwoording af te leggen over de 
kwaliteit van onderwijs en zetten alle deelnemers aan het denken over de beleidsthema's van het 
CSG De Waard Strategisch Beleidsplan, het school- en jaarplan. 
 
Een visitatieteam observeert lessen en spreekt met directie, intern begeleider, leerkrachten, ouders 
en Ieerlingen om het verhaal van de school helder in beeld te krijgen en aan het einde van de 
bezoekdag sterke en ontwikkelpunten met de school te delen. 
 
Het groepsgesprek met vijf tot zes ouders/verzorgers duurt ongeveer 30 minuten en zal zich richten 
op de ervaringen met CBS De Kriekenhof, de sterke en ontwikkelpunten, het onderwijsproces, de 
kwaliteitscultuur en de ontwikkelvraag, die de school gesteld heeft aan het visitatieteam. Wij hebben 
hier een afvaardiging van ouders voor gevraagd, waarbij iedere groep vertegenwoordigd is.  
 
Deze ontwikkelvraag van CBS De Kriekenhof luidt als volgt: 
Op welke manier is zichtbaar dat de leerkrachten van CBS De Kriekenhof hun lessen voldoende 
afstemmen op de specifieke behoeften van de leerlingen (ondersteuning en uitdaging) waardoor alle 
Ieerlingen actief en betrokken zijn?' 
 
IEP 
Onze achtste groepers hebben de IEP toets gemaakt. Als presentje hebben zij vooraf van hun juffen 
een succes fles gekregen.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De uitslagen komen binnenkort binnen. 



Afnemen leestoetsen AVI en DMT 
Vanaf 13 mei starten we weer met het afnemen van de AVI en DMT toetsen. Juf Ina zal de AVI 
toetsen afnemen en de leerkrachten nemen zelf de DMT toetsen af. 
 
Dodenherdenking 4 mei 2019 
Op 4 mei waren wij zoals altijd aanwezig bij de dodenherdenking in het Laningpark. We vinden het 
belangrijk mee te gedenken en deze traditie door te geven aan de kinderen. De herdenking is 
begonnen met een viering in het kerkje aan de Beneden Molendijk. Hierna was er een samenkomst 
bij het Joods Monument om de weggevoerde Joodse inwoners van Oud-Beijerland te gedenken. 
Aansluitend heeft er een stille tocht plaatsgevonden naar het Laningpark. De Kriekenhof heeft een 
deel van het monument geadopteerd. Didi heeft een gedicht voorlezen. Tessa van Steensel en Jort 
hebben een krans neergelegd.  
 

     
 
Kijkavond project kunst 
Wat leuk dat er op dinsdagavond 16 april zoveel kinderen, ouders, opa’s en oma’s en andere 
bekenden in de school waren om te kijken naar wat de kinderen allemaal geleerd en gemaakt hebben 
rondom het kunstproject. Bedankt voor jullie komst! 
 

       
 
 



Koningsspelen 
De Koningsspelen waren weer een groot feest. Alles is super verlopen op deze dag en we hebben 
vooral veel blije gezichten gezien.  
 

                             
 
Pasen 
Op 18 april hebben we Pasen gevierd. De OR heeft de kinderen een lunch aangeboden, dat was 
super geregeld! De kinderen hebben ervan genoten. Daarna zijn we met zijn allen naar de kerk 
gegaan. Wat was het mooi om te zien dat er zoveel ouders, opa’s/ oma’s en ooms en tantes 
aanwezig waren! Tijdens de paasviering hebben we het verhaal van de opstanding gehoord. Ook 
hebben we met elkaar mooie liederen gezongen. Het was een fijne paasdienst!  
 
Schoolvoetbal 
Woensdagmiddag 8 mei mochten de meisjes van groep 7 en 8 weer naar OSV voor de volgende 
ronde van het schoolvoetbal. De eerste wedstrijd hebben de meisjes gewonnen met 2-0 en de tweede 
wedstrijd hebben zij verloren met 1-0. De derde wedstrijd is geëindigd in een gelijkspel. De meiden 
hebben hiermee de derde plek behaald, super knap!  

 
 
 
 
 
 



Verkeer 
Ieder schooljaar staan er vier verkeerslessen op het programma die buiten zullen plaatsvinden. Wij 
volgen namelijk het programma van schoolopseef. Dit schooljaar zal er nog één verkeersles 
plaatsvinden. De leerkrachten van de verschillende groepen regelen dit per klas en dit krijgen jullie te 
horen met een bericht in de weekmail. 
 
Op 23 mei heeft groep 7 verkeersexamen. Wij wensen de kinderen veel succes! 
 
23 mei: schoolfotograaf 
U heeft inmiddels een brief met informatie van de schoolfotograaf ontvangen. 
 
28 mei schoolreis 
Op 28 mei 2019 vertrekken wij op schoolreis met de kinderen. U heeft inmiddels een brief met 
informatie hierover ontvangen. Wij hopen op een gezellige en leuke dag met de kinderen. 
 
29 mei studiedag 
Deze dag zijn de kinderen vrij en hebben de leerkrachten een studiedag. 

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

 
5 mei Evy gr. 3/4 24 mei Kasper gr.8 

6 mei Esmee gr. 6/7 24 mei Maes gr. 1/2 

7 mei Ted gr. 1/2 26 mei Nicole gr. 1/2 

11 mei Mik gr. 6/7 26 mei Jelle gr. 6/7 

20 mei Deborah gr. 6/7 29 mei Naomie gr. 4/5 

20 mei Eden gr. 1/2 31 mei Ziva gr. 1/2 

22 mei Silver gr. 4/5  

23 mei Elias gr. 3/4  
 
 
 
 

 
 



Belangrijke data 
 

                                   Mei  2019 
1 Meivakantie 
2 Meivakantie 
3 Meivakantie 
4 Meivakantie 
5 Meivakantie 
6  
7  
8 Kriebelteam 
9  

10  
11  
12  
13 Deze week starten we met het afnemen van de lees toetsen AVI/DMT 
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21 Avondvierdaagse 
22 Avondvierdaagse 
23 Avondvierdaagse 

 
Schoolfotograaf 
Groep 7 verkeersexamen 

24 Avondvierdaagse 
25  
26  
27 Techniekdag 
28 Schoolreis 
29 Studiedag leerkrachten, de kinderen zijn vrij! 
30 Hemelvaart 
31  
 
 

                                Juni 2019 
1  
2  
3 Deze week starten we met het afnemen van de CITO toetsen 
4  
5  
6  
7  
8  
9  

 


