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Op het moment van schrijven, blikken we terug op een geslaagde ouderavond!  
Het was een geslaagde avond omdat er zaken besproken zijn. U bent op de hoogte gebracht 
van de situatie op De Vliet en u heeft de gelegenheid gekregen hier kritische vragen over te 
stellen. En dat heeft u gelukkig ook gedaan! De onbeantwoorde vragen gaan we in de 
komende weken beantwoorden.  
 
In het tweede deel van de avond zijn we gezamenlijk bezig geweest over het onderwerp 
ouderbetrokkenheid 3.0. Dit is het wederzijds samenwerken van ouders en school. School als 
onderwijsprofessional en ouders als expert op het gebied van uw kind.  
 
Was was het fijn om ouders en leerkrachten met elkaar hierover in gesprek te zien! Er werden 
constructieve gesprekken gevoerd en alle uitkomsten hebben we verzameld. Samen met de 
klankbordgroep gaan we nu aan de slag om dit onderwerp uit te diepen en concreet te maken.  
Hartelijk dank voor uw inbreng! 
 
Tot slot wil ik u het gedicht meegeven waarmee de ouderavond is geopend. Dit is n.a.v. de 
Bijbeltekst uit Pred 4:9 Je kunt beter met zijn tweeën zijn dan alleen. Want samen bereik je 
meer dan in je eentje. 
 

Samenwerken  
Echt een werkwoord. 

 
Samen ....... werken......... 

Samen ervoor gaan 
Samen de voordelen zien 

Samen de pijn dragen 
ook al is het niet de jouwe. 

 
Samen aanpakken 

wat anders zal blijven liggen 
Samen ideeën delen, plannen maken,  

Samen.....kiezen 
met minder geen genoegen nemend.. 

 
Samen gaan... 

voor het einddoel.. 
stap voor stap.. samen 
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Compromisloos..... gaan. 

Door knokken, elkaar sterker makend. 
Dat is pas samenwerken. 

 
Ik zie er naar uit deze samenwerking tussen school en ouders met elkaar neer te zetten zodat 
we De Vliet tot een mooie, bruisende school kunnen maken! 
 
Namens het team, 
Machteld Metz 
 
 

MEDEDELINGEN 
 

Personeel 
Meester Ronald 
Directeur meester Ronald heeft de school en het bestuur laten weten niet meer terug te komen 
op de Vliet. Met de gezondheid van meester Ronald is het gelukkig beter. De operatie is 
geslaagd en hij kan weer kleine activiteiten doen. Meester Ronald laat de school weten dat de 
school continuïteit nodig heeft en al een weg is ingeslagen en daarom ervoor heeft gekozen 
afstand te nemen van de school. 
 

 
Juf Jetta 
Juf Jetta is voor onbepaalde tijd ziek. Zij heeft overbelastingsklachten. Om 
toch continuiteit te kunnen waarborgen in de klas, komt vanaf 1 maart tot aan 
de zomervakantie juf Liesanne. Juf Liesanne gaat op maandag en dinsdag 
werken. Juf Karina zal om de week op woensdag en op de donderdag/ 
vrijdag werken. Dat betekent dat we om de week op woensdag nog geen 
vervanging hebben. Hier wordt nog hard aan gewerkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juf Liesanne 
 
Bericht van juf Monique 
Beste ouders, 
Na bijna 6 jaar op de Vliet te hebben gewerkt heb ik besloten om in Barendrecht juf te worden. 
Het lijkt me leuk om met verschillende culturen te mogen werken. Ook wil ik me daar richten 
op de bovenbouw. Velen van u heb ik persoonlijk leren kennen en met velen van u heb ik een 
prettige samenwerking gehad. Ik wil u daarvoor bedanken! Ook wil ik u bedanken voor het in 
mij gestelde vertrouwen. De Vliet houdt een speciaal plekje in mn hart.  
Vriendelijke groet, Monique de Bloeme 
Er is nog geen duidelijkheid hoe we de plek van juf Monique gaan opvullen.  



 
Juf Margreet 

Juf Margreet is gevraagd om te helpen in Zuid- Beijerland. Zij zal tot aan 
de zomervakantie daar zijn. Dat betekent voor groep 3/4 dat per 1 maart 
op maandag juf Maartje in de klas zal zijn. Juf Romana zal in maart de 
vrijdag blijven doen.  
 
 
 
 
 
  
 

Juf Maartje Juf Romana 
 
 
 
 
 

Onderwijsontwikkeling 
De ouderavond 
Bedankt voor de belangstelling 31 jan bij de ouderavond. Wie nog meer info wil is van harte 
welkom om langs te komen. Er zijn deze avond notulen gemaakt, deze sturen wij u zsm toe, 
evenals de antwoorden op de vragen die op de geeltjes stonden en niet zijn beantwoord.  
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
Op 9 januari in de middag zijn wij met de gehele stichting bijeen gekomen voor de 
nieuwjaarsbijeenkomst van CSG De Waard en daar ging het er swingend aan toe. Dit jaar was 
het thema van deze bijeenkomst ‘muziek’ en direct na het welkom van Bert Tuk werd dit in de 
praktijk gebracht door het enthousiaste optreden van black gospel koor G-roots, dat bekende 
gospels ten gehore bracht.  
 
Marjolijn en Jacoline vertelden over hun studiereis naar Finland en gaven een interessant 
inkijkje in het onderwijs aldaar. Marjolein had samen met een andere leerkracht uit de stichting 
een Kahootquiz gemaakt die ook in het teken van ‘muziek’ stond. Deze werd gewonnen door 
Machteld en een collega van De Kriekenhof: zij gaan dit jaar op studiereis! Na het tweede, 
wederom zeer swingende optreden van het gospelkoor was het tijd voor ontmoeting bij een 
hapje en drankje. 
 
Teamsessie 
In week 3 van dit jaar hebben we in twee groepen een teamsessie gehad. Tijdens deze sessie 
hebben we met elkaar gekeken naar onze visie op leren en onze visie op lesgeven. Wat is 
onze droom als we denken aan de meest optimale situatie voor kinderen om te leren? Hoe 
vergaren kinderen kennis? En wat doen wij als leerkrachten dan m.b.t. ons lesgeven? Hoe 
zorgen we ervoor dat deze kennis ook goed wordt aangeboden. Vanuit deze visie bepalen we 
ons handelen.  
 
Teamsessie (2) 
We zijn gestart met teamsessies o.l.v. Floor ter Wal. Floor gaat ons begeleiden om de 
doelenborden zo effectief mogelijk in te zetten. Om deze training goed neer te kunnen zetten, 
zal er vooral aandacht zijn aan teambuilding: Hoe willen we met elkaar omgaan? Welke 
afspraken maken we en het belangrijkste: welke kwaliteiten hebben we in het team en hoe 
maken we goed gebruik van elkaars kwaliteiten? 



 
Parnassys 
Via het ouderportaal kunt u inloggen op Parnassys. Hier treft u gegevens aan over uw kind als 
naam, adres en geboortedatum. Doorgaans vindt u hier ook de resultaten van de 
methodetoetsen en landelijke toetsen. Tijdens de Cito afname zetten wij deze gegevens uit 
omdat de resultaten gefaseerd ingevoerd worden. Mocht u nu net in deze periode de 
gegevens bekijken van uw kind, dan krijgt u een verkeerd beeld van de resultaten. Na de 
gespreksavonden zullen deze gegevens weer aangezet worden.  
 
Gespreksavonden + rapport 
Op dinsdag 19 en 21 februari zijn er weer de gespreksavonden voor gepland n.a.v. het 
rapport. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. Op maandag 18 februari krijgen de kinderen 
vanaf groep 3 hun rapport mee.De kleuters krijgen aan het einde van het schooljaar een 
rapport. 
 

Overig nieuws 
App en Website 
Zoals u weet heeft onze school een website. Aan deze website is nu ook een app gekoppeld. 
Hierop kunt u nog sneller zien of er nieuws is.  Daarnaast staat in de app ook de agenda van 
school. In de toekomst willen wij nog meer gebruik gaan maken van deze app. Hij heeft ook de 
mogelijkheid om foto´s of mededelingen te plaatsen die enkel voor de groep van uw kind 
bestemd zijn. Enkel de ouders uit de desbetreffende groep kunnen dit dan op hun app zien. 
De app heeft onder andere ook de mogelijkheid om gesprekken te plannen, aan te geven of u 
kunt helpen met een activiteit etc. Wij zijn hierin zelf ons nog aan het ontwikkelen en 
ontdekken.  
 
Het zou fijn zijn als u deze app zou installeren op uw tablet of telefoon. Voor het gebruik van 
de app en website is een speciale handleiding geschreven. Deze handleiding staat in de 
bijlage. De handleiding start met een stappenplan om in te loggen op de website via een 
laptop of computer. Het is noodzakelijk dat u hiermee start. De app kan pas gebruikt worden 
als u via de website kunt inloggen. Dit e-mailadres en wachtwoord zijn nodig om de app te 
kunnen openen.  
 
Het e-mailadres wat u hierbij moet gebruiken is het adres waarop u van ons mail ontvangt. Dit 
adres staat geregistreerd in ons systeem. 
 
De nationale voorleesdagen 
Tijdens de nationale voorleesdagen zijn twee leerlingen uit groep 8 op bezoek geweest bij 
peuterspeelzaal ‘t Haventje’. Hier hebben zij voorgelezen aan de kinderen.  
Op de planning staat nog om bij onze eigen kleuters te gaan voorlezen. Alle kinderen uit groep 
8 zullen dan een kleuter meenemen om een boekje voor te lezen. Dit zal gebeuren, nadat alle 
Cito’s zijn afgelopen.  
 
Activiteiten dbos in de groep 
Op dinsdag 22 januari hebben de kleuters in de bibliotheek op school geluisterd naar het 
prentenboek: een huis voor Harry. Dit boek staat centraal tijdens de nationale voorleesdagen. 
Het verhaal werd verteld m.b.v. het kamishibai kastje waarin de grote afbeeldingen uit het 
boek werden getoond.  
Maandag 4 februari komt Helma van de bibliotheek op school in groep 6/7 werken met 
stapelgedichten. Van titels van boeken worden dan gedichten gemaakt.  
De kinderen vanaf groep 5 hebben een vragenlijst ingevuld m.b.t. lezen en leesplezier. 
 
Schoolfotograaf 



Op 17 januari is de schoolfotograaf geweest. De wens is ontstaan om voortaan de schoolfoto’s 
in september te laten maken. Omdat het de afgelopen keer in juni was, zou dit wel erg dicht op 
september zijn. Daarom is er dit jaar voor een tussenvariant gekozen en zijn de foto’s in 
januari gemaakt. Volgend jaar zullen de foto’s in september worden gemaakt, waardoor 
iedereen er hopelijk met een lekkere zomerse look op staat!  

 
 
 
 
 
Doppenactie 
Op 5 januari j.l. hebben ze de volle bakken en de volle zakken van Dopjesactie Nederland 
opgehaald: ongeveer 450 kg bij elkaar gebracht door alle CSG- scholen van De Hoeksche 
Waard! Spaart u ook nog mee? 
 
Ouderbijdrage 
Er zijn een aantal ouders die via hun kind een herinneringsbrief hebben gekregen voor het 
betalen van de ouderbijdrage. Wilt u hier nog zorg voor dragen? Vriendelijk bedankt namens 
de OR! 
 
Kinderwaard/dbos 
Op maandagmiddag 28 januari was er feest op CBS De Vliet te Klaaswaal. Op deze middag 
werden de samenwerkingovereenkomsten tussen De KinderWaard en diverse instellingen 
ondertekend. De KinderWaard is een initiatief van Christelijke Scholengroep De Waard en 
Kinderopvangorganisatie Kivido. Middels De KinderWaard werken zij samen met andere 
organisaties. "Wij kiezen bewust voor samenwerking met plaatselijke organisaties", vertelt Bert 
Tuk, bestuursvoorzitter van CSG De Waard, "Onze scholen hebben vaak al een goede band 
opgebouwd en wij vinden het beter voor de kinderen om met vertrouwde gezichten te werken". 
Stefanie Verrijp van Kivido vult aan: "Door deze opzet maken we elkaar sterker en maken we 
gebruik van elkaars sterke kanten. Het gaat niet om belang van de organisatie, maar van het 
kind. Bij De KinderWaard betekent IKC: Ieder Kind Centraal! Dat zegt eigenlijk alles". 
Deze samenwerking beperkt zich niet tot het gebied van zorg voor kinderen, maar ook de 
Bibliotheek Hoeksche Waard neemt deel aan deze samenwerking. Door Geertje Wiersma van 
de bibliotheek werd het belang van (voor)lezen en de samenwerking binnen De KinderWaard 
deze middag nog eens onderstreept. Na het officiële gedeelte van de ondertekening (door 
Kraamzorg De Waarden, SDK, Kidspalace, SpeelOkee en de Bibliotheek) was er ruimte voor 
gezellig samenzijn waarbij goochelaar David de aanwezigen versteld deed staan van zijn 
kunsten. Tevens was er gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe wethouder Huibert 
Steen. "Een mooi initiatief en een voorbeeld van participatie in optima forma", aldus de 
wethouder.  
Voor de kinderen van de BSO Villa Vliet was er een feestelijk programma.  



 
 
 
 
 
Open ochtend voor nieuwe leerlingen. 
Op woensdag 3 april is er in Klaaswaal de inschrijfochtend voor nieuwe leerlingen. U kunt ook 
altijd langskomen voor een gesprek/rondleiding. Als u mensen kent in uw omgeving met 
kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden kunt u hen alvast attent maken op deze 
ochtend. 
 
Namens het team van de Vliet,  
Machteld Metz  
 
 

Belangrijke data 
 

                                         Februari 2019 
1 zwemmen groep 6/7 
2  
3  
4 Stapelgedichten maken i.s.m. dBos voor groep 6/7 
5 Gebedskring 
6  
7 Leerlingenraad. MR vergadering, GMR 
8 zwemmen groep 8 
9  
10  
11  
12 Ouderraad 
13 Klankbordgroep 
14 Studiedag voor de leerkrachten, de kinderen zijn vrij 
15 zwemmen groep 4/5 
16  
17  
18 Rapport voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 



19 Spreekavond 
20  
21 Spreekavond 
22 zwemmen groep 6/7 juf Jacoline werkt in groep 6/7 (ruildag met meester 

Gerrit) 
23  
24  
25 Voorjaarsvakantie 
26 Voorjaarsvakantie 
27 Voorjaarsvakantie 
28 Voorjaarsvakantie 
 
                                      Maart 2019 
1 Voorjaarsvakantie 
2 Voorjaarsvakantie 
3 Voorjaarsvakantie 
4 Luizencontrole 
5 Gebedskring 
6  
7  
8 Zwemles voor groep 8 
9  
1
0 

 

 


