
 
 

Bij Het Krieken  
juli 2019 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
De vakantie staat bijna voor de deur! De vakantie is altijd een moment van terugkijken, bezinnen en 
vooruitkijken. Afgelopen jaar is ons eerste volledige jaar in het gerenoveerde schoolgebouw geweest. 
Wat is het fijn werken in zo’n mooi fris en kleurrijk gebouw. We kijken terug op een goed jaar met 
elkaar. Er is hard gewerkt door de kinderen en het team en we zijn trots op waar we nu staan.  
 
Er zijn wat wisselingen in het personeel geweest. Doordat Machteld deels naar De Vliet is gegaan, is 
Sanneke waarnemend directeur geworden tijdens mijn afwezigheid. Juf Richelle is halverwege het 
schooljaar full-time op De Kriekenhof komen werken. Juf Jacqueline is van groep 3/4 naar groep 4/5 
gegaan. Juf Liesanne is na haar zwangerschapsverlof naar een andere school gegaan. Juf Jeanette 
is in haar plaats gekomen. We zijn in mei met de uitstroomgroep gestart. Dit heeft ervoor gezorgd dat 
er interne verhuizingen hebben plaatsgevonden.  
 
Op onderwijskundig gebied zijn er ook flinke stappen gezet. Een greep uit onze behaalde doelen: 

● Zo zijn we bezig geweest met ouderbetrokkenheid 3.0.  
● Ook hebben we het werken in kwaliteitsteams verstevigd door nog meer cyclisch te gaan 

werken.  
● We hebben met elkaar nagedacht over onze levensbeschouwelijke identiteit. 
● We hebben een jaar lang groepsdoorbrekend gewerkt met gr 5 t/m 8.  
● De lessen begrijpend lezen zijn meer afgestemd op niveau.  
● De plusklas heeft een doorstart gehad.  
● Er zijn afspraken gemaakt rondom ons rekenonderwijs.  
● We hebben ons georiënteerd op een nieuwe rekenmethode waar we schooljaar 19/20 mee 

zullen starten. 
● Het kleuteronderwijs is nog meer vanuit beredeneerde doelen gaan werken.  
● We hebben ons georiënteerd op een methode voor geïntegreerd zaakvakkenonderwijs. Deze 

oriëntatie zetten we komend schooljaar voort.  
● We hebben onze kennis rondom woordenschatonderwijs opgefrist. 

Zoals u kunt lezen hebben we aan veel doelen gewerkt. De beschreven doelen zijn nog niet alle 
doelen die zijn behaald. U ontvangt in de bijlage een powerpointpresentatie waarin alle doelen nog 
eens beschreven staan.  
Komend schooljaar zal dan ook in het teken staan van ‘duurzaamheid’. We willen onze afspraken 
duurzaam maken en ze een vaste plek in ons onderwijs geven.  
 
Voor we hiermee gaan starten, gaan we eerst allemaal lekker uitrusten zodat we met een frisse start 
weer kunnen beginnen na de zomer! 
We wensen u allen, namens het team, alvast een fijne zomervakantie toe en hopen u in goede 
gezondheid op 2 september weer te ontmoeten.  
 
Sanneke de Groot en Machteld Metz 



MEDEDELINGEN 

 
 
Formatie 
De formatie is inmiddels bij u als ouders bekend. Ook de vacature die we nog in groep 7/8 hadden is 
gelukkig opgelost en we mogen dan ook meester Simon hartelijk welkom heten! 
Juf Jessica zal 4 dagen (ma ™ do) aanwezig zijn. Op di en vr zal meester Simon er zijn. Dat betekent 
dat op dinsdag groep 7 en 8 gesplitst zijn.  
 
Meester Simon is een meester in opleiding. Wij zijn enorm blij dat wij in deze tijd van lerarentekorten 
een geschikte leerkracht hebben gevonden waarmee we ons team weer compleet hebben kunnen 
maken. We hebben zorgvuldig de sollicitatieprocedure doorlopen en willen Simon met het volste 
vertrouwen dan ook aannemen op De Kriekenhof. Als vanzelfsprekend begeleiden wij Simon goed en 
volgen hem nauwgezet, zodat hij ook de kans krijgt zich goed te ontwikkelen. Op woensdag zal 
Simon stage lopen bij juf Sanneke. De MR is betrokken geweest bij dit proces en heeft hier ook een 
positief advies op gegeven (oudergeleding) en mee ingestemd (personeelsgeleding). 
 
Even voorstellen…. 
Ik ben Simon Zwijgers. Ik ben ruim twee weken na de beruchte nacht van Schmelzer geboren in 
Scheveningen. Ik ben inmiddels ruim 24 jaar getrouwd met Heleen, vader van een dochter en een 
zoon, woonachtig in Oude-Tonge en lid van de Emmaüskerk in Middelharnis. 
In mijn vrije tijd ben ik graag sportief bezig met fietsen, hardlopen, skeeleren of schaatsen. Daarnaast 
kook ik graag en lees ik graag boeken (met name in de vakantie). 
Ik ben bijzonder blij dat ik vanaf komend schooljaar onderdeel uit mag maken van het team van De 
Kriekenhof, dus graag: tot ziens! 
 

 
 
Groepsbesprekingen 
Alle leerkrachten hebben inmiddels een groepsbespreking gehad met Lianne, de ib’er van de school. 
De toetsen zijn doorgenomen en ook zijn alle leerlingen besproken, daarnaast hebben we ook 
meteen de groepsoverdracht gedaan waardoor de leerkrachten meteen de juiste informatie 
overgedragen hebben gekregen. Ook zijn inmiddels de rapporten mee naar huis gegeven. 
 
Overig nieuws 
 
Project Hoeksche Waard 
Op 21 juni zijn de groepen 3/4 en 4/5 op bezoek geweest bij museum Hoeksche Waard in 
Heinenoord. De groepen 1 en 2 mochten dit doen op vrijdag 28 juni en de groepen 6/7 en 8 op 
dinsdag 2 juli. Deze bezoekjes hebben alles te maken met het project Hoeksche Waard waar we op 
dit moment schoolbreed mee bezig zijn. De groepen 3 en 6/7 hebben ook nog een bezoek gebracht 
aan van Herk Fruit! Op woensdag 10 juli bent u van harte welkom op de kijkmiddag. Deze zal 
plaatsvinden van 12:30 uur tot 14:00 uur. 



 
Juf Romana is op dinsdag 2 juli met de tractor naar school gekomen, zodat alle kinderen even op de 
tractor mochten zitten. 

  



Opening sportveld 
Op 18 juni is het sportveld naast onze school officieel geopend. Het veld is geopend door onze 
wethouder Paul Boogaard. Daarnaast gaf Henk Pieterse ( oud professioneel basketballer ) de hele 
dag clinics en deze gingen niet alleen maar over basketbal, maar ook over anti pesten. Het was 
prachtig weer en wat een lol hebben we gehad!  

 
Musical groep 8 
Op 16 juli zal de afscheidsavond van groep 8 plaatsvinden. De dag ervoor zullen de kinderen de 
generale repetitie houden voor de kinderen van De Kriekenhof. De musical heet: 
 

 
 
Juffenfeest 17 juli en 18 juli 2019 
Het juffenfeest is één dag verplaatst. Het juffenfeest zal plaatsvinden op woensdag 17 juli. 
 
Afscheid juf Nelleke 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, gaat juf Nelleke genieten van haar pensioen. Op vrijdag 12 juli 
willen we met de school afscheid van haar nemen, deze dag zal dan ook in het teken staan van juf 
Nelleke. Rond 12.00u/ 12.10u zullen we met de hele school buiten zijn voor een verrassing voor juf 



Nelleke. Het zou leuk zijn als u hierbij aanwezig kunt zijn. U zou dan aansluitend juf Nelleke een hand 
kunnen schudden.  
 
Vakantie 
Op donderdag 18 juli zijn de kinderen om 12.20 uur vrij en hebben zij vakantie. 
 

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

 

2 juli Carice gr 4/5 17 juli Fiene gr 4/5 

9 juli Kaj gr 4/5 24 juli Norah gr 1/2B 

11 juli Thijn gr 1/2A 24 juli River gr 6/7 

13 juli Noa-Lynn gr 6/7 31 juli Job gr 3/4 

17 juli Ravi gr 1/2 A  

 
 

2 aug Dani gr 1/2 B 19 aug Mwanza 1/2A 

6 aug Dina gr 6/7 21 aug Noah gr 1/2B 

8 aug Tim gr 3/4 21 aug Nicky gr 3/4 

9 aug Anastacia gr 3/4 25 aug Liv gr 2 

15 aug Maud gr 1/2A 28 aug Nina gr 4/5 

17 aug Elisa gr 4/5 29 aug Kyano gr 3/4 

19 aug Djelany gr 3/4 31 aug Alice gr 3/4 

 

 



Belangrijke data 

 
                                                         Juli 2019 

1  
2  
3  
4 Gespreksavond 
5 Cultuurcircuit 
6  
7  
8  
9 Gespreksavond 

10 Kijkmiddag project: 12:30 - 14:00 uur 
11  
12  
13  
14  
15  
16 Opzomeren buiten 

 
Afscheidsmusical groep 8 

17 Juffenfeest 
 
Uitje groep 8  

18 Opzomeren binnen 
 
De kinderen zijn deze dag om 12.20u uit. 
 

19 Margedag ( waarschijnlijk zijn de kinderen deze dag vrij ) 
 

We beginnen weer op 02-09-2019 
 

U bent van harte uitgenodigd om van 08:30 uur tot 
09:30 uur een kopje koffie of thee te drinken op deze 

maandagochtend. 

 


