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      WEEKBRIEF 14 juni 

2019 

• ZENDING 

De afgelopen week hebben we slechts €0,70 opgehaald voor onze sponsorkinderen en 

sponsorschool. Dat brengt het totaal van dit schooljaar op €782,92. Dit lage bedrag komt 

vast door het lange Pinksterweekend wat we achter de rug hebben. Volgende week zal het 

vast weer hoger zijn☺ 

 

• TREFWOORD 

We werken verder met het thema ‘Onderscheiden’, het deelthema van volgende week is 

‘valkuilen bij onderscheiden’. We verkennen vijf van deze valkuilen: veralgemeniseren, 

stereotypen, schelden met een groepsnaam, vooroordelen en discriminatie. 

In de Bijbelverhalen negeert de koning iedere vorm van onderscheid: hij heeft geen oog 

voor het individu. Alle wijzen worden over één kam geschoren, alle inwoners moeten 

dezelfde goden vereren. Tot twee keer toe is het Daniël die laat zien dat dit geen recht doet 

aan mensen. 

De Bijbelverhalen zijn: 

• Zijn alle wijze mannen dom? - Daniël 2 

• Doen wat iedereen doet  - Daniël 3:1-12 

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

• David en Goliath - 1 Samuël 17 
• Naäman  - 2 Koningen 5 

 
• KWINK 

We gaan nog één week verder met les 17: ‘hulp geven’ (besef van de ander). 
De kinderen leren dat ze elkaar kunnen helpen (onderbouw), dat ze een ander 
het beste helpen door het hem/haar zelf te laten doen (middenbouw) en ze 
leren bedenken hoe ze een ander het beste kunnen helpen (bovenbouw). De 
Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw en midden-en bovenbouw): 
 

➢ HELP EEN ANDER! 
➢ HELP DE ANDER HET ZELF TE DOEN! 
➢ GEEF DE JUISTE HULP! 

 
  

• MEESTER-EN JUFFENDAG 
Volgende week vrijdag vieren alle leerkrachten en onderwijsassistenten tegelijk hun 
verjaardag en wordt het dus een gezellige boel in de school. De verjaardagen worden in de 
eigen groep gevierd en via de leerkrachten ontvangt u meer informatie over deze dag.  
 

• TERUGKOPPELING STUDIEMIDDAG TEAM 
Terwijl de kinderen na het lange Pinksterweekend nog een extra dag vrij waren, was het 
hele team op school aanwezig. Het was een dag met een volle agenda. Deze dag hebben wij 
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ons bezig gehouden met onze schoolontwikkeling en het verdelen van het werk voor volgend 
schooljaar (m.b.t.de nieuwe CAO).  

• Werkverdeling (CAO): we zijn met elkaar in gesprek gegaan en hebben besluiten 
genomen over allerlei zaken zoals: de groepen, de taken, inzet van de 
onderwijsassistenten, de verdeling van de werkdrukmiddelen, de scholingen die het 
team en de individuele leerkrachten gaan volgen, studie(mid)dagen, 
vergaderplanning, planning oudergesprekken e.d.; 

• Schoolontwikkeling:  
o Differentiatie: we hebben, m.b.v. coöperatieve werkvormen, nagedacht over 

onze ambities m.b.t. differentiatie in de groep en de inzet van 
onderwijsassistenten. Dit gaan we uitwerken in een voorstel voor volgend 
schooljaar; 

o Visie op ICT: ook hier hebben wij, middels een werkvorm, nagedacht over 
onze ambities. Met behulp van deze ambities gaan we onze visie op papier 
zetten (herschrijven). Wel kunnen we nu al de conclusie trekken dat wij 
dezelfde lijn zitten als de meerderheid van de ouders/verzorgers (vragenlijst 
tevredenheid februari 2019). Ook wij vinden het belangrijk dat er een balans 
is tussen digitaal werk en werken uit een boek en op papier. Dat betekent dat 
wij ICT met name gaan/blijven inzetten tijdens de verwerking van de lesstof 
en we alleen voor rekenen (en in de toekomst evt. wereldoriëntatie) over 
willen stappen op een digitale methode. Met taal-en spelling blijven we 
werken met de papieren versie; 

o Rekenen: na een voorselectie hebben we twee rekenmethodes met elkaar 
vergeleken en besproken. De komende weken bekijken we de zichtzendingen 
en proberen we beide methoden uit, zodat we begin juli een keuze kunnen 
maken. We hebben besloten om niet schoolbreed met Snappet verder te 
gaan;   

o Kwaliteitsteams: bij ons op school werken de leerkrachten in een team aan de 
schoolontwikkeling. Wij hebben de volgende kwaliteitsteams: 
ouderbetrokkenheid 3.0, cultuuronderwijs, wetenschap en techniek en 
identiteit. Alle kwaliteitsteams hebben een terugkoppeling gegeven van de 
activiteiten die ze het afgelopen jaar ondernomen hebben en de doelen 
waaraan ze gewerkt hebben. In het jaarverslag zal hier meer inhoudelijke 
informatie over gegeven worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• KIJKJE NEMEN 
Ook ons kleuteronderwijs is ook in ontwikkeling. In het afgelopen schooljaar hebben de 
kleuterjuffen scholing gevolg m.b.t. observatiesysteem leerlijnen in Parnassys, doelgericht 
werken in de hoeken, zelfstandig werken bij kleuters… en hebben dit gelijk toegepast in de 
klas! Op maandagochtend 17 juni en maandagochtend 24 juni gaan de juffen van groep 
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1/2b en 1/2a een kijkje nemen in een kleutergroep van een andere school van onze stichting 
CSG De Waard. Met als doel ons kleuteronderwijs verder te ontwikkelen en nieuwe ideeën op 
te doen. Op maandagochtend 17 juni zal juf Suzanne Zijderveld daarom voor groep 1/2b 
staan en op maandagochtend 24 juni zal juf Leni de Winter voor groep 1/2a staan. 
 

• BEDANKOCHTEND HULPOUDERS/VRIJWILLIGERS 
Op woensdagochtend 26 juni is de bedankochtend voor hulp(groot)ouders en vrijwilligers, de 
uitnodigingen zijn meegegeven aan de kinderen. Mocht u geen uitnodiging ontvangen 
hebben, maar het afgelopen schooljaar wel geholpen hebben, dan kunt u bij onze conciërge 
Rosita terecht. 
 

• AFWEZIG 
Helma Heesterman is komende week alleen op donderdag aanwezig op school. Via de mail is 
ze bereikbaar h.heesterman@csgdewaard.nl. Ook kunt u terecht bij Anneke van Bleek de 
adjunct-directeur. Op woensdag zal juf Marianne van der Beek daarom voor groep 7 staan. 
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

17 juni MR vergadering 

17 juni OR vergadering 

20 juni Projectmaasmuziek groep 5 

20 juni Rots&Water groep 6 

21 juni Meester-en juffendag 

24 juni Rijksmuseum groep 7 en 8 

25 juni Kidsraad 

25 juni Natuurspeeltuin groep 5 

25 juni Afsluitavond project Maasmuziek in de Drie Lelies (’s avonds) 

26 juni Bedankochtend voor hulpouders door de Ouderraad 
(uitnodigingen zijn meegegeven) 

26 juni School op Seef groep 6 en 8 (fiets mee!) 

26 juni Uitvoering Philharmonisch orkest groep 7 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
Datum Activiteit 

15 juni Freerunning van 14 tot 15 uur in Westmaas €7,50 aanmelden 
via beweegbureaumotiviteit@gmail.com 
 

 
Groep 8 in Nemo: hoofdprijs E-waste race! 
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