
 
 

 

Info Nr. 8  
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
De tijd van advent vieren is alweer aangebroken. In de klassen wordt advent gevierd en kijken 
we met elkaar uit naar de geboorte van Jezus.  

Het woord 'Advent' heeft zijn wortels in de Latijnse taal. Het woord 'adventus' betekent 'komst' 
en 'advenire' wil zeggen 'naar iets of iemand toekomen'. Als christenen vieren we dat God 
naar ons toekomt in Zijn Zoon Jezus Christus. Kerstmis is een belangrijk christelijk feest want 
met de geboorte van Jezus vieren we dat God zelf mens wordt. Er gaan zoveel dingen 
verkeerd in onze wereld en daar hebben wij zelf geen oplossing voor. Jezus is gekomen om 
ons daaruit te verlossen en een nieuw Leven aan te bieden. 

 
 
 
Het team van De Vliet wenst u hele mooie, fijne kerstdagen toe!  
 
Namens het team, 
 
Machteld Metz  

CBS De Vliet  
Berkenlaan 16, 3286 XC  Klaaswaal – T 0186-572419 – E devliet@csgdewaard.nl – devliet.csgdewaard.nl  
 
 
 



Waarnemend directeur 
Zoals u in de vorige info heeft kunnen lezen is meester Ronald ziek. Hij wordt 14 december 
geopereerd. Tijdens het ziekteverzuim van meester Ronald zal ondergetekende de taken van 
hem waarnemen als waarnemend directeur. Mocht u meester Ronald een kaart willen sturen, 
dan kunt u deze (incl postzegel op school afgeven. Wij zorgen ervoor dat deze op het juiste 
adres aankomt.  
 
Even voorstellen… 

 
Mijn naam is Machteld Metz. De komende periode zal ik als waarnemend 
directeur op CBS De Vliet zijn. Ik ben getrouwd met Harold en samen 
hebben wij twee kinderen in de leeftijd van 14 en 12 jaar. Ik ben directeur 
van CBS De Kriekenhof in Oud- Beijerland. U zult mij dus niet alle dagen 
op De Vliet aantreffen. Op de dagen dat ik er ben, staat de deur in principe 
altijd open om even binnen te lopen, tenzij ik in gesprek ben. Ik ben altijd 
bereikbaar per mail: m.metz@csgdewaard.nl.  
Ik zou het fijn vinden om kennis met u te maken en u een hand te 
schudden. Mocht u dus op school zijn om uw kind op te halen of te 
brengen, loop gerust even langs mijn kantoor!  

 
 
Inspectiebezoek 
Op dinsdag 11 december hebben we bezoek gehad van de inspectie. Deze heeft lessen 
bezocht en gesprekken gevoerd met kinderen, ouders, leerkrachten, intern begeleider en 
directie. De inspectie heeft geoordeeld dat CBS De Vliet op onderdelen onvoldoende scoort, 
waardoor de school de komende periode onder geïntensiveerd toezicht zal staan. Dit betekent 
dat we op korte termijn een plan van aanpak met doelen op de geconstateerde verbeterpunten 
zullen aanleveren. Hiermee gaan we met elkaar vol vertrouwen aan de slag om de school 
weer tot bloei te laten komen.  
Als team zijn we teleurgesteld over deze beoordeling, maar tegelijkertijd geeft het ons alle 
mogelijkheden het onderwijs op De Vliet te verbeteren. We zetten er met elkaar de schouders 
onder! Als team zijn we hier verantwoordelijk voor, maar we hebben hierbij de steun en het 
vertrouwen van u als ouder(s)/verzorger(s) nodig. Eind januari/ begin februari 2019 zullen we u 
tijdens een ouderavond het plan van aanpak in grote lijnen presenteren. U ontvangt hier te 
zijner tijd een uitnodiging voor. 
 
 
Sinterklaas 
Op 5 december is Sinterklaas bij ons op bezoek geweest. Het was een gezellig feest. Fijn dat 
er zoveel hulpouders en de ouderraad geholpen hebben om de school zo mooi te maken voor 
dit feestelijke bezoek. Vanaf groep 5 zagen we de mooiste surprise en de grappigste 
gedichten voorbij komen. Wat is hier veel werk aan besteed. Complimenten voor alle makers. 
 
Kinderpostzegels en een boekenprijs 
Afgelopen week ontving juf Marjolijn uit groep 8 de volgende mail: 
Super bedankt dat jullie mee hebben meegedaan aan de Kinderpostzegelactie 2018! Jullie 
hebben gekozen om leerlingen van jullie eigen school te ondersteunen met een actueel 
boekenpakket, samengesteld door Stichting Lezen. 
In totaal kunnen jullie 7 verschillende boekenpakketten ter waarde van €125,00 per pakket 
uitkiezen.  
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Kerstviering 
Dit jaar vieren de kinderen samen het Kerstfeest op woensdag 19 december in hun eigen klas. 
We beginnen die avond  om 17.00 uur. Het feest zal een uur duren. De kinderen krijgen hier 
deze week nog een uitnodiging voor. De volgende dag mogen de kinderen dan uitslapen tot 
9.30 uur. Donderdag 20 december begint om 15.15 uur de kerstvakantie. 
 
Start van het nieuwe jaar 
Op maandag 7 januari starten om 8.30 uur de lessen weer op school. Die dag is er ook 
luizencontrole. Het zou helpen als u die dag geen gel of ingewikkelde kapsels in het haar van 
uw kind doet. Er zijn die dag wel gymlessen in de sporthal. 
 

Belangrijke data 

 
                                         December 2018 

10 2e advent 
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17 3e advent 
18  
19 Kerstviering op school 
20  
21 Kerstvakantie 
22 Kerstvakantie 
23 Kerstvakantie 
24 Kerstvakantie 
25 Kerstvakantie 
26 Kerstvakantie 
27 Kerstvakantie 
28 Kerstvakantie 
29 Kerstvakantie 
30 Kerstvakantie 
31 Kerstvakantie 
 

                                         Januari 2019 
1 Kerstvakantie 
2 Kerstvakantie 
3 Kerstvakantie 
4 Kerstvakantie 
5 Kerstvakantie 
6 Kerstvakantie 
7 Luizencontrole 
8  
9  
10  
11 zwemmen gr 6/7 
 
 
 
 


