De Info
mei 2019
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode
‘Trefwoord’. Regelmatig kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto,
puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de
handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de
kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. Eén van de thema’s die deze periode behandeld
gaat worden is het thema ‘Onderscheiden’.
Kinderen met en zonder bril. Kinderen met een lichte en kinderen met een donkere huidskleur. Kinderen
die goed zijn in sport en kinderen die goed zijn in rekenen. Kinderen onderscheiden zich van elkaar
door hun uiterlijk, gewoontes, capaciteiten, levensovertuiging en nog veel meer. Daar is niets mis mee.
De vraag is hoe de kinderen met deze verschillen leren omgaan. Het thema ‘Onderscheiden’ wil hen
daarbij helpen.
Het boeiende Bijbelverhaal over Daniël geeft een belangrijke aftrap. De joodse jongen Daniël wordt
samen met zijn vrienden weggevoerd naar het verre Babylon. Daar mogen ze hun Hebreeuwse namen
niet meer gebruiken, hun joods voedsel niet meer eten en hun joodse geloof niet meer belijden. Er
wordt geen rekening gehouden met verschillen en de jongens worden gedwongen hun eigenheid en
identiteit op te geven. De kinderen ontdekken dat je niet altijd iedereen op dezelfde manier kunt
behandelen omdat mensen zo verschillend kunnen zijn.
In dit thema zien de kinderen dat mensen, hoewel ze niet gelijk zijn, wel gelijkwaardig behandeld
moeten worden. Dat is de kern van artikel 1 van onze grondwet. Je kunt wel onderscheid maken tussen
mannen en vrouwen, of tussen gelovigen en niet gelovigen, maar je mag de ene groep niet bevoordelen
of benadelen ten opzichte van de andere groep. Dat is discriminatie.
Belangrijk is ook om zorgvuldig om te gaan met het onderscheiden van groepen. Om vooroordelen
(‘Daarvoor moet je niet bij Klaas zijn. Bij hen op de boerderij hebben ze vast niks met computers’) en
stereotypen (‘Geen voetbaltoernooi als sportdag, daar houdt geen enkel meisje van‘) te voorkomen.
Mensen verschillen. Maar verschillen hoeven geen tegenstellingen te worden. Soms is dat lastig, maar
even zo vaak boeiend en uitdagend.
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Zoals u inmiddels heeft kunnen lezen, is duidelijk dat de directievoering komend schooljaar
hetzelfde zal blijven als afgelopen periode. Machteld Metz zal ook het komende schooljaar als
directeur op school aanwezig blijven.
Juf Jetta gaat binnenkort beginnen met re- integreren. Ze zal dit op een andere school dan op
De Vliet doen.
Juf Liesanne en juf Maartje zullen volgend schooljaar niet bij ons blijven. Dit was al bekend toen
zij in februari bij ons zijn gestart. Juf Liesanne heeft een baan gevonden buiten onze stichting
en juf Maartje gaat zich nog oriënteren op de verschillende scholen van CSG De Waard voor zij
zich wil verbinden aan een school.
Meester Gerrit gaat aan het einde van het schooljaar met pensioen.
Dit betekent dat er, zoals eerder aangekondigd, nog een aantal personele wisselingen zullen
plaatsvinden. Momenteel zijn we druk bezig deze puzzel te leggen en is hier nog niets over
bekend. We begrijpen dat u graag wilt weten waar u komend schooljaar aan toe bent voor uw
kind en we doen dan ook ons best dit zo snel als mogelijk bekend te maken. Dit zal echter nog
niet bekend zijn met de ouderavond die zal plaatsvinden op 4 juni 2019. (Hierover vindt u meer
informatie verderop in de nieuwsbrief).

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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Op 9 april 2019 is de inspectie voor een tussentijds bezoek op school geweest. De status van
dit gesprek was geen officieel gesprek maar een voortgangsgesprek. Tijdens dit gesprek
hebben we het verbeterplan besproken. De inspectie heeft ons hier op bevraagd en ons van
enkele tips voorzien. Naast deze tips hebben ze het vertrouwen uitgesproken dat ze zien dat we
op de goede weg zijn. Bij een rondgang door de school werd dit bevestigd door de inspecteur.
Op 4 juni 2019 willen we een ouderavond houden. Tijdens deze ouderavond willen we u graag
een update geven en is er tijd voor ontmoeting met de teamleden en met elkaar. U ontvangt
hier later meer informatie over.
Op 6 mei hebben we een studiemiddag gehad.
○ De leerkrachten van groep 1&2 zijn onder leiding van Jantina (IB- er) aan de slag
gegaan met de kleutervisie. Binnenkort gaan ze onder leiding van Jolande Bisschop
(expert op gebied van kleuteronderwijs) verder met het werken aan doelgericht
kleuteronderwijs (gebruik maken van de hoeken en observaties).
○ De leerkrachten van groep 3 t/m 8 zijn onder leiding van Alette Schoenmaker (onze
Vliegende Brigadier) verder gegaan met begrijpend lezen en het werken met het
instructiemodel. Alette is voorafgaand aan de bijeenkomst op klassenbezoek geweest
in alle klassen.
Op 20 mei hebben de kinderen vrij en gaat het team met elkaar aan de slag. We gaan die dag
twee grote onderwerpen behandelen: jaardoelen voor schooljaar 2018/2019 vaststellen en een
vervolg over het begrijpend leesonderwijs.

Overig
Ouderportaal Parnassys
We willen u er nogmaals op wijzen dat u in het ouderportaal van Parnassys de cijfers van uw kind kunt
terugvinden. Ook staan hier de eventuele absenties en gespreksverslagen in. In de CITO- periode
zetten we het onderdeel cijfers op slot ivm invoeren van de toetsen.
Fancy Fair
Op de kalender staat dat op 17 mei een fancyfair is. Dit jaar hebben we besloten dat er geen fancyfair
zal plaatsvinden wegens onze onderwijskundige doelen die prioriteit hebben. wat op de kalender staat.

Gastles groep 6/7-15 april.
Op maandag 15 april kwam Jaap Reedijk vertellen in groep 6/7. Het leek wel of je in de film zat van een
jongensboek. Hij nam ons mee op avontuur. Meneer Jaap is geboren in Klaaswaal en heeft in de
kruipkelder van zijn huis aan de Molendijk een ‘schat’ gevonden, toen hij 8 jaar was. Nu hij in
Sommelsdijk woont heeft hij, terwijl hij aan het verbouwen is, een waterput, een geheime brief en een
kelder gevonden. Een spannend avontuur waar we van mochten genieten. Op zijn website houdt hij ons
op de hoogte van zijn avontuur in zijn blog en over zijn beroep (kunstenaar en fotograaf).
Muzieklessen
Binnenkort zullen er in de groepen 3 t/m 8 gastlessen van het Prinses Julianakorps worden gegeven.
Het zijn 3 lessen: houtinstrumenten, koperblaasinstrumenten en slagwerk.
Schoolpleinfeest/ mini- kamp
Wat was het een fantastisch schoolpleinfeest! De kinderen van groep 8 hebben ontzettend hun best
gedaan. Met de opbrengst zijn ze op donderdag 9 mei op mini kamp gegaan. De kinderen wisten van
niets en waren ervan overtuigd dat ze naar Klein Profijt gingen. De verrassing was enorm groot toen
bleek dat ze (fietsend) op kamp gingen!

Eindtoets groep 8.
Op 16 en 17 april vond de Eindcito van groep 8 plaats. De schooluitslag zal in mei komen. De leerlingen
hebben het definitieve eindadvies al meegekregen.
Cito groep 1 t/m 7
In de maand juni vinden de CITO- toetsen plaats. Het is fijn als u in deze periode geen afspraken onder
schooltijd maakt bij de dokter, tandarts, ortho enz. Doordat we de CITO- toetsen iets later afnemen dan
in de kalender gepland staat, zullen ook het rapport en de spreekavond iets later zijn dan in de kalender
aangegeven staat. Het rapport zal di 9 juli meegegeven worden en de spreekavond zal 11 juli zijn. Deze
spreekavond is facultatief. U kunt hiervoor zelf aangeven of u met de leerkracht wenst te spreken. Later
ontvangt u hier meer informatie over.

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)
Kamp groep 8 2019/2020
De kinderen van groep 8 volgend schooljaar gaan van 30 september t/m 2 oktober op kamp. U krijgt
later meer informatie.
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 deden we dat niet
omdat de meivakantie vroeg is dit jaar, de Eind Cito werd afgenomen en we het paasfeest vierden. In
samenspraak met ‘De Blieken’ en Hoeksche Waard Actief hebben we gekozen voor een sportdag op 10
mei.
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!
Opgeruimd staat netjes!
Met de fantastische hulp van een aantal vaders hebben we met elkaar het magazijn opgeruimd. Dit was
hard nodig. Er is ontzettend veel weggegooid en het magazijn is weer netjes! Bij deze nogmaals
ontzettend bedankt voor de geweldige hulp!
Schoolfruit
Helaas is het project rondom het schoolfruit afgelopen. Wilt u er aan denken uw kind gezonde
tussendoortjes mee te geven?

Namens het team van de Vliet,
Machteld Metz

Belangrijke data
Mei 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Gebedskring

Zwemmen groep 8

OR

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zwemmen gr 4/5

Studiedag, kinderen vrij

Zwemmen gr 6/7

Hemelvaart

Juni 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deze week starten we met het afnemen van de CITO toetsen
Inloopkwartier
Gebedskring

Zwemmen groep 8

