
    Info Nr. 4 
 
Dinsdag 9 oktober 2018 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
 
Bericht van meester Gerrit 
Onderstaand stukje komt van gewaardeerd collega meester Gerrit: 
 

 
Bericht van meester Gerrit 
 
Na 42 jaar mij met plezier ingezet te hebben voor het basisonderwijs, wil ik per 1 augustus 2019                  
gebruik maken van een vervroegd pensioen. 
Ik blijf zijdelings betrokken bij het onderwijs door invalwerk op onze school en ik blijf preventiewerk                
(risico inventarisaties en evaluaties op scholen van csg) voor de stichting uitvoeren. 
 

meester Gerrit Boon 

 
Minder werken, meer werken 
Op eigen verzoek heeft juffrouw Agnes Raveling aangegeven één ochtend per week minder te willen               
werken (maandagochtend). Juffrouw Moniek Overvoorde gaat deze ochtend overnemen en zal het            
programma voortzetten wat juffrouw Agnes deze dag deed. Hierdoor blijft deze zorg gecontinueerd.             
De wijziging gaat in op 5 november. 
 
Afsluiting Kinderboekenweek 
Volgende week woensdag wordt de kinderboekenweek afgesloten. We nodigen u uit te komen kijken              
hoe de kinderen heerlijk bezig zijn geweest met lezen, maar ook met cultuur. Iedereen uit Klaaswaal en                 
omstreken, is welkom tussen 18:30 en 19:30 uur. In de klassen is veel te zien maar ook bij de                   
boekenmarkt zijn veel leuke boeken te koop. 
 
Gebedskring (bericht van de gebedskring) 
Ongeveer één maal per maand bent u op een dinsdagavond          
van harte welkom op school vanaf 19.30 uur. De eerstvolgende          
avond zal 9 oktober plaatsvinden. Ouders en enkele        
leerkrachten wisselen hier van gedachten over een door één         
van de deelnemers voorbereide Bijbeltekst. Zorgen maar ook        
punten van dankbaarheid worden met elkaar gedeeld. Samen        
gaan we hiervoor in gebed. Het gebed op de gebedskring is           
erop gericht juist voor die dingen te bidden waar we op onze            



school heel concreet mee bezig zijn. Het zijn altijd waardevolle avonden waar u de gelegenheid krijgt                
met elkaar samen te zijn in geloof. Ik beveel u deze avonden van harte aan. Belangrijk is dat                  
deelnemers van de kring zich veilig voelen. Dat ontstaat als de kring uit mensen bestaat die regelmatig                 
komen en elkaar zo beter leren kennen. U bent van harte welkom. 

Vriendelijke groet, Juf Jetta. Groep ½ A. 
  
Aan mij (Marlies Oostveen, moeder van Jesse en Ruben) is gevraagd om namens de ouders een stukje                 
te schrijven over de gebedskring. Vorig schooljaar zijn we begonnen om met ouders en leerkrachten te                
bidden voor De Vliet. Dit doen we omdat we geloven dat we al onze vragen en zorgen, maar ook onze                    
dankbaarheid bij onze Vader in de hemel mogen brengen. We bidden met elkaar voor activiteiten op                
school, voor de leerkrachten en de leerlingen in het algemeen. Soms kan er speciaal voor een persoon                 
gebeden worden, als er bijvoorbeeld een kind in het ziekenhuis ligt, of een leerkracht een operatie                
moet ondergaan. De deelnemers kunnen hardop bidden, maar ook in stilte meebidden. U kunt              
informatie krijgen van of gebedspunten mailen naar de contactouder Christine Remmers, moeder van             
Eva: (remkoremmers@chello.nl). Namens het schoolteam is dit juf Jetta (j.bijl@csgdewaard.nl). U bent            
van harte welkom! 

 Met vriendelijke groet, Marlies Oostveen 
 

De volgende gebedskring is op 13 november. 
  
Herfstvakantie 
De herfstvakantie loopt van zaterdag 20 oktober tot en met maandag 29 oktober. Na een heerlijke                
zomer is het tijd te gaan genieten van een koelere tijd waarbij de bladeren kleuren en uiteindelijk                 
vallen. We wensen u alvast een fijne week toe. 
 
Studiedag ná de herfstvakantie 
De reden dat de herfstvakantie een dag extra heeft, is onze studiedag. Deze hebben we op maandag                 
29 oktober. Deze dag is de startdag voor team de Vliet om samen een traject in te gaan waarbij we                    
samen nog actiever dan nu gaan werken om nog beter te worden. We doen dat volgens de                 
uitgangspunten van stichting leerKRACHT (https://stichting-leerkracht.nl/).  
 
Meubilair 
Vandaag is er zekerheidshalve contact gezocht met het bedrijf dat zou regelen dat het oude meubilair                
zouden worden weggehaald op De Vliet. Dit meubilair wordt dan vervolgens gegeven aan een school               
elders op de wereld die dit goed kan gebruiken. De kans is aanwezig dat hier een kink in de kabel komt                     
en hierdoor het transport niet door kan gaan. Het bedrijf kon geen 100% uitsluitsel geven vandaag of                 
het transport door zou gaan. Toch willen we graag dat het oude meubilair aankomt op een goede                 
plaats. Vandaar nu deze oproep: kent u een bedrijf of instantie die onze meubels op wil komen halen,                  
dan hebben wij graag het nummer van dat bedrijf. Gelieve uw tip te sturen naar               
devliet@csgdewaard.nl 
 
Uitzending gemist 
Vorige week dinsdag is de bieb op De Vliet ruimschoots onder de aandacht geweest bij de Culture Club                  
op radio Hoeksche Waard. De juffen Marjolijn en Marjolein en voorzitter Bert Tuk hebben uitgebreid               
verteld over het belang van deze prachtige voorziening op school. De uitzending is terug te luisteren.                
We bevelen deze u aan. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

https://stichting-leerkracht.nl/


namens team De Vliet, 
Ronald Kop 



 
 



 
 



 
Voeding- en eetproblemen informatiebijeenkomst (van Sara Ramzani, School Maatschappelijk Werk) 
Café GEZIeN Hoeksche Waard – Voeding en eetproblemen – 11 oktober 2018 vanaf 19:30 uur 
  
Op 11 oktober verzorgt Café GEZIeN Hoeksche Waard een bijeenkomst over ‘Voeding en             
eetproblemen’.. Voor alle ouders, overige familieleden en anders-geïnteresseerden. Wie kent ze niet;            
de lastige eters, de niet-eters en de kinderen die heel eenzijdig eten? Annemiek van Maanen,               
verpleegkundig specialist van Yulius Autisme komt erover vertellen. Zij heeft stappenplannen           
ontwikkeld en daarmee al vele kinderen weer aan het eten gekregen. Wij gaan proberen ouders               
handvatten te geven om er op een ontspannen manier mee om te gaan. De avond is uiteraard niet                  

alleen 
voor 
ouders 
van 
kinderen 
met 
autisme, 
ook 
andere 
ouders 
zijn van  
harte 
welkom. 
Tot 11  
oktober! 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Namens 
team De  
Vliet, 
Ronald 
Kop 


