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april 2019
De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. We vieren met elkaar
dat Jezus voor de zonden in de wereld is gestorven. Maar gelukkig bleef het daar niet bij en is
Hij weer opgestaan uit de dood. Deze weken vertellen we de paasverhalen in de klas en zullen
we met het paasfeest de opstanding vieren!

Namens het team,
Machteld Metz
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MEDEDELINGEN
Personeel
Vanaf maandag 25 maart is juf Hester bij ons in dienst gekomen. Juf Hester is
onderwijsassistent en zal hoofdzakelijk in groep 6/7 aanwezig zijn. Hier zal zij
ondersteunende taken uitvoeren.

Juf Monique was afgelopen week voor het laatst bij ons op school. Ze heeft deze dag afscheid
genomen van de kinderen en de ouders van groep 4/5 . Na schooltijd heeft ze afscheid
genomen van het team met een high tea.
We wensen juf Monique een mooie tijd toe bij haar nieuwe baan.

Onderwijsontwikkeling
De Vliet is volop in ontwikkeling! Om u een indruk te geven van de zaken waar we mee bezig
zijn, kunt u onder dit kopje regelmatig onze studiemomenten en andere zaken lezen.
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Afgelopen periode zijn we bezig geweest met het implementeren van een aantal zaken
in ons onderwijs. Zo zijn we bezig geweest met coöperatieve werkvormen. Dat zijn
werkvormen waarmee kinderen moeten samenwerken en bv samen tot een juist
antwoord moeten komen.
We zijn ook aan de slag gegaan met het lesmodel. We letten hierbij op de lesdoelen,
deze vertellen we aan kinderen en we controleren na afloop of deze behaald zijn.
De leerkrachten zijn ook bezig geweest met het frequenter inzetten van de
chromebooks. Het doel dat hier aan ten grondslag ligt is: we hebben actieve en
betrokken leerlingen.
In de klankbordgroep zijn we bezig geweest om de begrippen rondom
ouderbetrokkenheid 3.0 uit te werken. We zijn momenteel nog bezig de laatste hand te
leggen aan dit plan en daarna zal het op de site worden gepubliceerd.
Begin van de maand april hebben we een scholing over het stellen van goede doelen
voor ons doelenbord.
De ouderrapportage van het inspectierapport is inmiddels binnen in concept en vindt u
in de bijlage. Mocht blijken dat de definitieve rapportage anders is, dan krijgt u deze
achteraf toegestuurd. Dit is echter niet de verwachting. De inspectie komt begin april
voor een voortgangsgesprek met de directie en het bestuur.

Directie tweedaagse
Op 12 en 13 april 2019 is Machteld op directie tweedaagse geweest in Ouddorp.
Deze tweedaagse werd geleid door Inge van de Ven ( PO raad, Vol van Leren ).
Het thema van deze tweedaagse was het afnemen van visitaties binnen CSG De Waard. Deze
visitaties zijn gekoppeld aan het waarderingskader van de inspectie.
Wat heeft een visitatie voor doel?
Tijdens de visitatie komen er punten naar voren waar je je als school wellicht niet van bewust
was, die je anders geïnterpreteerd had, waar je als school/team een ander waardeoordeel aan
verbond. Wat kan een visitatie dus opleveren?

●
●
●

Anderen zien wat jij misschien niet ziet (onafhankelijk oog/bril, de spiegel die je
voorhoudt)
Als je weet dat er anderen gaan kijken, dan kijk je zelf ook kritisch naar je eigen
school.
Je doet nieuwe ideeën op.

Kwaliteit
Wij hebben aan u als ouders, maar ook aan de leerlingen van groep 5 t/m 8 en de
leerkrachten gevraagd om een vragenlijst in te vullen, zodat we goed in kaart kunnen brengen
wat we als school goed doen, of waar we sterk in zijn en wat we nog verder kunnen
verbeteren. De uitslagen van de lijsten komen overeen met het beeld dat we zelf hebben van
de school. Een groot aantal punten die u, de leerlingen en het team als verbeterpunten
aangeven, zijn onderdeel van ons plan van aanpak. We zijn er hard mee aan het werk en
hopen dat als we de lijsten volgend jaar nogmaals afnemen, we op de verbeterpunten een
verbeterde uitslag zullen zien. We vinden het ook fijn dat er ook onderdelen zijn die u wel als
voldoende beoordeeld. We willen u via deze weg hartelijk bedanken voor de genomen moeite
om deze lijst in te vullen.

Overig
Opruimen
We gaan met het team een grote opruiming houden in het magazijn. Hiervoor zijn we nog op
zoek naar:
- sterke mannen/ vrouwen die ons magazijn willen leeghalen (o.l.v. twee vaders die zich
reeds hebben aangemeld) op maandag 8 april.
- sterken mannen/ vrouwen die naar het RAD willen rijden om allerlei overbodige spullen
weg te gooien op vrijdag 12 april
- Een aantal RAD kaartjes die we hiervoor mogen gebruiken
Wilt u ons helpen? Graag! U kunt mailen naar GlobeTrader1@hotmail.com
Pannenkoekendag
Wauw, wat een grote opkomst hadden we van opa´s en oma´s en andere senioren op school.
Super leuk! Wat fijn dat we dit voor jong en oud mochten organiseren! We hebben heel veel
blije gezichten gezien deze dag. Iedereen hartelijk dank voor de hulp die geboden is!
Pasen
Op 18 april zullen met de kinderen het paasfeest vieren in een viering. We vinden dit een
belangrijk feest en hopen er met elkaar een mooie viering van te maken. De viering is voor de
kinderen van de school en zal onder schooltijd plaatsvinden.
De OR zal daarna een heerlijke paaslunch voor de kinderen verzorgen! De kinderen zijn deze
dag 13.30u uit!

Kamp groep 8
Afgelopen jaren is het schoolkamp altijd een activiteit geweest van groep 7 en 8 samen, dat
eens in de 2 jaar plaatsvond.
Door een praktisch probleem, namelijk het vinden van een geschikt kamphuis, zijn we in
overleg met elkaar gegaan over onze visie op een kamp. Nu ging groep 7/8 gezamenlijk op
kamp. We zijn tot het besluit gekomen dat we het beleid rondom het kamp veranderen. Vanaf
schooljaar 2019/ 2020 willen we enkel met groep 8 op kamp gaan.
Wij vinden een kamp meer passen bij deze groep 8. Het is iets dat hoort bij ' oudste zijn op
school'. De musical is immers ook een activiteit van groep 8 alleen. Daarnaast is het niet zo
dat er ieder jaar automatisch een combigroep 7/8 is.
Het is een activiteit die we aan het begin van het schooljaar willen laten plaatsvinden.
Dit betekent dat volgend jaar groep 7 (de huidige groep 6) mee zal gaan op schoolreis en dat
groep 8 (huidige groep 7) op kamp zal gaan. De ouders van groep 6/7 zijn hier reeds van op
de hoogte.
Doppenactie
Denkt u er nog aan om doppen mee te nemen voor de doppenactie?
Schoolpleinfeest
Op 10 april organiseert groep 8 een schoolpleinfeest. Woensdagmiddag van 12 tot 2 uur
zullen de kinderen uit groep 8 een restaurant openen en allerlei spelletjes organiseren. U en
de kinderen zijn van harte uitgenodigd op dit feest en eet gezellig een hapje mee.
GEHEIM
De opbrengst is voor het mini-kamp van groep 8. De kinderen weten dit zelf nog niet en dit
blijft geheim. Zelf denken de kinderen dat ze geld ophalen om spullen voor de musical te
kopen.
Het zou erg leuk zijn als we dit ook echt geheim kunnen houden voor de kinderen.
Gastlessen
In de week van 25 maart was het de week van het geld. In diverse groepen is hier aandacht
aan besteedt. In de 'week van het geld' worden er gastlessen gegeven door mensen uit het,
financiële, bedrijfsleven. Daarom was Mels, de vriend van juf Marjolijn, in groep 8. Mels werkt
als consultant risk management financiële sector bij Ernst & Young. Vanuit die functie kwam
hij bij ons in de klas. In de les hebben we gesproken over welke keuzes je maakt voor nieuwe
aankopen, de invloed van Youtubers en reclame op je koopgedrag. Ook hebben we het gehad
over aankopen in games. Zijn games wel zo gratis als ze lijken? En hoe beïnvloedbaar ben jij?
In groep 4/5 hebben de kinderen van de juf 5 cent te leen gekregen met als opdracht om
hier ‘ meer’ van te maken en de juf haar geld terug te geven. In sommige kinderen blijken ware
handelaren te verschuilen!
In het kader van 4 mei herdenking komt op 15 april dichter/kunstenaar Jaap Reedijk in groep
6/7 een gastles geven. De oranjevereniging heeft dit voor ons georganiseerd.
Eindtoets groep 8.
Op 16 en 17 april vindt de Eindcito van groep 8 plaats. De uitslag zal in mei komen. De
leerlingen hebben het definitieve eindadvies al meegekregen.
Schoolreis groep 3 t/m 7 op dinsdag 1 oktober 2019.
Op 1 oktober 2019 gaan we op schoolreis! We gaan deze dag met de kinderen naar Blijdorp.
De organisatie van die dag wil weten welke kinderen er een abonnement hebben. U kunt dit
doen door te mailen naar juf Jacoline. (j.houtbraken@csgdewaard.nl)

De grote rekendag 10 april.
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in
Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan
niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen
maken in je werkboek!
De officiële Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 3 april 2019 maar omdat bij ons op
school dan de open dag is, doen wij het een weekje later. Het thema van de 17e Grote
Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen
niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor
een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren,
maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende
doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet
onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!
Sportdag op 10 mei!
Sinds een aantal jaren wordt er voor ‘De Blieken’ en ‘De Vliet’ een sportdag georganiseerd
door Hoeksche Waard Actief. Meestal werd er gekozen voor de Koningsspelen. Dit jaar doen
we dat niet omdat de meivakantie vroeg is dit jaar, de Eind Cito wordt afgenomen en we het
paasfeest vieren. In samenspraak met ‘De Blieken’ en Hoeksche Waard Actief hebben we
gekozen voor een sportdag op 10 mei. Hierover krijgt u later meer informatie.
Zomerfeest "Circus de Vliet"
Op vrijdag 5 Juli zal het zomerfeest gaan plaatsvinden. Dat het een super feest gaat worden
dat staat vast! Verder kunnen we alvast verklappen dat het iets te maken heeft met een
circus.Tevens gaan we met dit feest niet alleen de kinderen blij maken, maar gaan we ook een
aantal mensen een leuke, gezellige middag bezorgen! Verdere informatie ontvangt u later dit
jaar. Met vriendelijke groet, Team zomerfeest!
Na de vakantie
Op maandag na de vakantie is er zoals altijd luizencontrole, het zou dus fijn zijn als de
kinderen dus geen gel en ingewikkelde kapsels in hun haar hebben.
Ook is er op maandag na de vakantie geen schoolmelk. Deze wordt
pas op dinsdag weer geleverd (zoals altijd). De periode van 20 weken
gratis schoolfruitloopt in april af. We stimuleren op school een
gezonde pauzehap en gezonde traktaties… kijkt u eens op het bord in
de grote zaal voor ideeën.

Luizenscan
Afgelopen 6 maart was het landelijke hoofdluisdag. Een dag waarop men in de media extra
aandacht had voor hoofdluizen en de bestrijding hiervan. Kammen, kammen, kammen,
adviseert het RIVM.
Zoals u weet beschikt onze school over een team van ervaren luizenpluizers. Dit team van
mensen voert controles uit wanneer nodig. Hier zijn we heel blij mee.
Op 6 maart kregen wij te horen dat we een pilot mogen draaien met een digitale luizenscan.
Een luizenscan scant de kinderen 1 voor 1 op de, mogelijke, aanwezigheid van hoofdluizen en
of neten. Dit scheelt de luizenpluizers veel tijd. We zullen de luizenscan op de 1e maandag
van de nieuwe maand in gebruik nemen.
Afgelopen maandag was het 1 april en hebben alle kinderen de luizenscan ondergaan. Dit
bleek dus een 1 april grap te zijn...
Namens het team van de Vliet,
Machteld Metz
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Luizenscan
OR vergadering, KBG
Open ochtend
Zwemmen gr 4/5

Gebedskring
Grote rekendag
GMR
Zwemmen gr 6/7

Inloopkwartier
CITO eindtoets groep 8
CITO eindtoets groep 8
Paasviering + paaslunch, continurooster: kinderen zijn om 13.30 uur uit.
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Zwemmen groep 8

