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De lente komt er weer aan! Langzaam maar zeker zien we de natuur weer ontwaken, is het 
weer licht als de kinderen naar school gaan en kunnen de kinderen na schooltijd weer lekker 
buiten gaan spelen. De voorjaarsvakantie is geweest en de kinderen hebben kunnen 
genieten van prachtig lenteweer! Fijn, we hopen dat iedereen weer is opgeladen en weer 
nieuwe energie heeft.  
 
De periode tussen de kerst- en de voorjaarsvakantie is een pittige periode voor de kinderen 
en voor de leerkrachten. De kinderen laten tijdens de cito's zien, wat ze allemaal onthouden 
hebben van al die nieuwe dingen die ze in het eerste half jaar hebben geleerd. De 
leerkrachten analyseren die toetsen nauwkeurig en vergelijken deze met het werk wat de 
kinderen in de klas laten zien. 
Voor de vakantie zijn de rapporten weer uitgedeeld en alle uitslagen en vorderingen van de 
kinderen weer besproken met u als ouders. De kinderen van groep 8 hebben hun definitieve 
schooladvies ontvangen. We zijn alweer van start gegaan met de tweede helft van het 
schooljaar. We hopen op een mooie tweede helft! 
 

 



MEDEDELINGEN 

 
Onderwijsontwikkeling 
 
Schoolplan 
Elke school heeft een schoolplan. Daarin staat hoe de kwaliteit van het onderwijs op de school zich 
gaat ontwikkelen. Elke vier jaar stelt de school samen met de MR een nieuw schoolplan vast. Het 
schoolplan voor de komende jaren is inmiddels af. Deze is bekeken, gelezen en goedgekeurd door 
Mariska Westdijk, directeur onderwijs.  
 

 
 

Kwaliteit 
Om de kwaliteit van de school te waarborgen en verder te verbeteren, gebruiken we het 
kwaliteitssysteem van WMK. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn gevraagd 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. Al heel veel ouders hebben de 
vragenlijst ingevuld. Hartelijk dank voor jullie reactie! Hoe meer meningen we 
verzamelen, des te betrouwbaarder is dit onderzoek. Uw antwoorden worden anoniem 
verwerkt. 

 
Studiedag 22 februari 2019 
Op vrijdag 22 februari zijn wij als team bij elkaar gekomen en hebben met elkaar een studieochtend 
gehad. Allereerst zijn wij gestart met een bordsessie zoals wij wekelijks met elkaar vergaderen. Met 
elkaar hebben we naar de doelen gekeken waar we de komende periode aan zullen werken en welke 
acties daaraan verbonden zijn. Ook zijn er een aantal nieuwe doelen opgesteld. 
 
Het volgende punt dat op de agenda stond was computational thinking. Het is de bedoeling dat wij als 
school de kinderen leren problemen logisch te benaderen en deze onder andere leren op te lossen 
met computertechnologie. Juf Jacqueline heeft hier een plan voor geschreven en tijdens een aantal 
techniekmiddagen zal dit onderwerp dan ook op de kaart gezet worden. 
 
Als school zijn wij bezig om ons te oriënteren op een nieuwe rekenmethode. Er zijn al verschillende 
zichtzendingen aangevraagd en ook zijn er een aantal collega´s naar de NOT ( Nationale 



Onderwijstentoonstelling ) geweest om methodes te bekijken. Wij zullen vanaf 11 maart twee weken 
lang twee verschillende methodes uit gaan proberen. Zo kunnen we in de praktijk ervaren wat wij van 
de methodes vinden en op deze manier een doordachte keus maken op dit gebied. We bekijken 
hierbij ook wat een digitale variant ons kan bieden. 
 
Wij hebben gezien dat de resultaten op het gebied van woordenschat nog kunnen verbeteren. Juf 
Lianne en juf Ankie hebben samen een cursus gevolgd op dit gebied en hebben hiervan het team op 
de hoogte gebracht. Zij hebben een plan van aanpak opgesteld om de resultaten te verbeteren. Het 
team zal hier in de klassen mee aan de slag gaan.  
 
Beleidsplan driehoeksgesprekken 
Afgelopen periode zijn we met de klankbordgroep bezig geweest om een visie op ouderbetrokkenheid 
3.0 vast te stellen. Deze visie lanceren we binnenkort op een leuke manier, hou hiervoor FB en de 
website in de gaten! 
 
Naar aanleiding van onze visie op ouderbetrokkenheid 3.0, hebben we met elkaar gekeken naar onze 
manier van gesprekken voeren. We zijn tot de conclusie dat we het belangrijk vinden om niet alleen 
met u als ouder te spreken over de vorderingen van uw kind, maar juist ook met uw kind zelf. Deze 
gesprekken noemen we driehoeksgesprekken. Bij alle partijen ontstaat een onderlinge band. 
Kinderen zien hoe ouders en leerkrachten met elkaar omgaan en er ontstaat een samenwerking. Het 
eigenaarschap van leerlingen wordt vergroot doordat leerlingen een aandeel hebben in het gesprek 
en de te bereiken doelen.  
Binnen het team hebben we hier een aantal afspraken over gemaakt. Deze afspraken gaan gelden 
vanaf het nieuwe schooljaar en zullen na 1 jaar geëvalueerd worden middels een enquête onder 
ouders, kinderen (gr 5 t/m 8) en leerkrachten. Het betreft dus een pilot. 
De volgende afspraken zijn gemaakt: 

- We voeren 1 x p/jr startgesprekken van gr 1 t/m 8 (kind, ouder, lk) 
- We voeren 2 x p/jr voortgangsgesprekken van gr 6 t/m 8 (kind, ouder, lk) 
- Kleuters spelen in het lokaal tijdens het gesprek. 
- Groep 3 t/m 5 zitten bij het startgesprek en er worden hen een aantal vragen gesteld (bouwt 

op in leerjaar) 
- Groep 6 t/m 8 leerlingen zijn echte gesprekspartners en participeren mee in het gesprek. 

Ouder is toehoorder.  
- Groep 4 en 5 zitten niet bij de voortgangsgesprekken. We evalueren de startgesprekken en 

besluiten daarna verder over de aanwezigheid van kinderen bij voortgangsgesprekken.  
- Vanaf groep 7 leidt de leerling het gesprek.  
- We werken met een format. 
- We communiceren naar u als ouders dat ipv deze driehoeksgesprekken ook gesprekken 

zonder leerling kunnen plaatsvinden indien de leerkracht dit nodig acht.  
- De leerkracht maakt een verslag van het gesprek.  
- De startgesprekken vinden in de eerste drie weken vinden deze gesprekken plaats.  
- De startgesprekken duren 10 minuten.  
- We voeren deze manier van werken tijdens startgesprekken direct voor de hele school in per 

schooljaar 19/20. 
- De startgesprekken hebben als doel: wederzijdse kennismaking. 
- De voortgangsgesprekken hebben 3 doelen: bespreken van welbevinden, prestaties/ doelen, 

input vanuit ouders/ leerlingen. Tevens worden gemaakte afspraken vanuit de 
startgesprekken nagelopen en nieuwe afspraken gemaakt.  

- De leerkrachten en leerlingen bereiden de gesprekken op school voor en de ouders doen dit 
thuis. 

 
 
 
 



 
Kinderraad 
Tijdens de vergadering van de kinderraad is er besproken welke tips en tops de kinderen op school 
hadden voor de kerstviering en de voorleesdagen. De kinderen van de kinderraad hebben deze tips 
en tops in hun eigen groep geïnventariseerd. Zo waren bijvoorbeeld veel kinderen erg positief over de 
kerstviering.  
 
Ook waren wij benieuwd hoe de kinderen de lessen van de methode relaties en seksualiteit hebben 
ervaren. Sommige kinderen gaven aan dat zij al goed op de hoogte waren en dus al veel wisten. 
Andere kinderen vonden de lessen leerzaam, 'super leuk' en nieuw. Ook hebben zij geleerd dat wij 
niet overal om hoeven te lachen en dat je bepaalde onderwerpen gewoon met elkaar kan en mag 
bespreken. Als laatste is er met de kinderraad besloten dat de kinderen van de groepen 5 t/m 8 hun 
fietsen mogen stallen in het gedeelte vanaf het lokaal van groep 3/4 t/m het lokaal van groep 6/7, 
zodat er meer ruimte wordt gecreëerd voor de fietsen van de kinderen uit deze groepen. 
 
Overig nieuws 
 
Ouderraad 
Met de ouderraad hebben wij gesproken over de samenwerking. Als school zijn wij ontzettend 
dankbaar voor het feit dat er ouders voor de school en kinderen klaar staan om activiteiten te 
organiseren en bij activiteiten te helpen. Ook zijn er ouders die niet in de ouderraad zitten, maar ook 
vaak voor de kinderen klaar staan. Heel fijn! 
 
Wij lopen als school en ook de ouderraad toch wel vaak tegen het feit aan, dat er niet genoeg handen 
beschikbaar zijn, waardoor wij soms activiteiten niet door kunnen laten gaan. Dit is natuurlijk heel erg 
jammer en een gemiste kans! Wij willen u dan ook vragen of u allemaal misschien eens bij een 
activiteit kan helpen, zodat we het echt met elkaar doen. Wij doen dit alles voor de kinderen, want we 
willen natuurlijk allemaal dat zij enthousiast worden van de verschillende activiteiten! 
 
 
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 
die op bezoek komen, wordt gezorgd. De inloop voor de peuters 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 
 
Wiskundewedstrijd 
Op 20 maart 2019 doet juf Anke samen met de plusklas leerlingen en een aantal andere kinderen 
mee aan de wereldwijde wiskundewedstrijd, W4 kangoeroe.  
 
De Kangoeroe wiskundewedstrijd heeft als doel de leerlingen te laten ervaren dat wiskunde  (en 
rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. De wedstrijd bestaat uit 
vijf keuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De wedstrijd is geschikt 
vanaf groep 3 van de basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school. De moeilijkheid loopt op van 
eenvoudig tot behoorlijk pittig.  
 
Nationale Pannenkoekendag 2019 op 22 maart 2019 
Wij doen mee aan de Nationale Pannenkoekendag! U heeft hierover inmiddels al meer informatie 
ontvangen in een brief die de kinderen mee naar huis hebben gekregen.  
 



 
 
Project kunst start op 25 maart 2019 
Op 25 maart starten we schoolbreed met onze projectweken over het thema ‘Kunst’. In alle groepen 
wordt gewerkt over dit thema. Waarbij, vooral vanaf groep 3, de grote meesters centraal staan zoals 
Rembrandt en van Gogh. Bij de kleuters wordt hiernaast ook nog het schatkist thema ‘kunst’ gevolgd. 
  
Op dinsdagavond 16 april is er een kijkavond van het project. Hiervoor bent u van allen harte 
uitgenodigd. De precieze tijd hoort u nog van ons, maar zet de datum alvast in de agenda. 
  
Mocht u mensen kennen die veel weten over kunst of zelfs een leuke les kunnen verzorgen, wilt u dit 
dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind? 

 
 
 
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 
Op dinsdag 28 mei 2019  is het zover; dan gaan we weer met elkaar op schoolreis!!! 
De kinderen van groep 1-2 en 3 gaan dit jaar naar de Avonturen boerderij Molenwaard in 
Groot-Ammers en de kinderen van groep 4 t/m 8 gaan dit jaar naar Duinrell in Wassenaar.  
De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht. Wilt u zo vriendelijk zijn om het geld over 
te maken naar de schoolrekening. 
De prijs bedraagt 25,00. 
 
- 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.  
 

https://www.oud-beijerland.nl/obl-actueel/nieuws_42965/item/extras-bij-een-laag-inkomen_10807.html


  
 
 
 
 
 
Sponsorkliks  
We zijn als school aangemeld bij Sponsorkliks. https://www.sponsorkliks.com/products/index.php 
Met SponsorKliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage leveren aan onze school, zonder dat het u een 
cent extra kost! Reserveer een restaurant of bestel online een pizza via o.a. Thuisbezorgd en wij als 
school ontvangen hier geld voor. Via de categorieën boven in het menu kunt u tevens bij diverse 
webwinkels als Wehkamp, Bol.com, Coolblue, Booking.com, Expedia en Zalando bestellen. Een 
percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar de Kriekenhof. Wilt u uw sponsordoel ook 
GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online aankopen doet via de 
SponsorKlikspagina. Voor u een kleine moeite, maar voor de Kriekenhof directe inkomsten. Stelt u 
zich eens voor wanneer alle ouders en leerkrachten dit zouden doen? Dat zou toch fantastisch zijn? 
Hoe werkt het? Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via 
SponsorKliks.nl wordt gedaan. 75% van deze commissie wordt gestort op de rekening van de 
Kriekenhof. Of u nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u gaat via SponsorKliks.nl naar de 
site van Bol.com, u betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit 
en profiteert de Kriekenhof hiervan 
 
Bericht van muziekvereniging de Bazuin 
Op zaterdagmiddag 9 maart organiseert muziekvereniging de Bazuin “Music4Kids”: een muzikale 
middag voor kinderen van groep 3 tot en met groep 6 uit Oud-Beijerland. 
 
Tijdens Music4Kids zullen er vier muzikale workshops worden gegeven. Het hoogtepunt is het leren 
schuiven op een pBone (plastic trombone). Wij hebben Mr. pBone uitgenodigd om deze middag op 
een professionele wijze tot een succes te maken. Het is voor iedereen mogelijk om deze middag al 
trombone te spelen. Extra leuk is dat de kinderen die mee doen aan de Music4Kids middag, ook 
morgen en kunnen meespelen tijdens ons Music4Kids concert op 23 maart! 
 
Music4kids en het bijbehorende concert zijn evenementen die perfect aansluiten bij de kunstzinnige 
kerndoelen in het onderwijs.Tijdens deze middag en avond willen wij de kinderen kennis laten maken 
met zelf muziek maken en wat dit voor/met je doet om gevoelens en ervaringen uit te drukken. 
Daarnaast willen wij ook laten zien dat het ontzettend leuk is om bij een muziekvereniging te spelen 
en het culturele leven in Oud-Beijerland onder de aandacht brengen.  
 
P.S. 

https://www.sponsorkliks.com/products/index.php


Het Music4Kids concert vindt plaats op zaterdag 23 maart a.s. in “De Poort” te Oud-Beijerland en start 
om 19.00 uur. 
 
 
 
 
 
Namens het team van de Kriekenhof,  
Machteld Metz en Sanneke de Groot 

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

 
 

 
 

1 maart Jaira gr 3/4 14 maart Claudilia gr 1/2A 

2 maart Manon gr 1/2B 15 maart Milan gr 1/2A 

2 maart Brayana gr 4/5 18 maart Sirach gr 1/2B 

2 maart Miranda gr 4/5 18 maart Danait gr 4/5 

5 maart Jade gr 3/4 22 maart Feline gr 6/7 

8 maart Kinan gr 4/5 23 maart David gr 1/2A 

8 maart Lucas gr 6/7 27 maart Brent gr 1/2A 

10 maart Joas gr 3/4 31 maart Tessa J gr 6/7 

12 maart Melanie gr 4/5  

 



 
 

Belangrijke data 

 
                                      Maart 2019 

1 Voorjaarsvakantie 
2 Voorjaarsvakantie 
3 Voorjaarsvakantie 
4 Studiedag ( kinderen zijn vrij )  
5  
6 Kriebelteam 
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13 Verkeer ( kinderen op de fiets naar school ) 
14 V.I.P. ( Very Important Peuterochtend ) 
15  
16  
17  
18  
19 Klankbordgroep 
20  
21 Techniekmiddag 
22 Pannenkoekendag 
23  
24  
25 Start project: Kunst 
26 Cultuurcircuit middag 
27  
28  
29  
30  
31  
 
 

                                      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 om 14.00 uur uit. 
19 Goede vrijdag 
20 Start meivakantie 
 


