
 

 
 

----------------------------------------  maandbrief september 2018  -----------------------------------                                                                          

 
Geachte ouders / verzorgers, 

 
Hierbij de maandbrief voor september 2018.  

 
Invulformulieren. 

Bij de maandbrief van augustus zaten 2 formulieren: 

Formulier 1: 
* telefoonnummers / e mailadressen  

* hulpouders lezen 
* ouderparticipatie: helpen bij diverse activiteiten 

Formulier 2 ging over het gebruik van beeldmateriaal en andere zaken m.b.t. de AVG. 

Het is belangrijk dat wij van elk gezin de formulieren terug krijgen. Levert u de formulieren uiterlijk  
12 september a.s. in bij juf Marja? B.v.d. 

 
Informatieavond. 

Tijdens de jaarlijkse informatieavond geven de leerkrachten in hun lokaal informatie over het 

onderwijsprogramma dat in hun groep wordt aangeboden. Tevens is er deze avond gelegenheid om 
met elkaar van gedachten te wisselen over het onderwijs aan de kinderen. 

Het is deze avond niet de bedoeling om met de leerkracht over individuele kinderen te praten. 
‘s Avonds staat de koffie/thee om 19.45 uur klaar; de avonden in de lokalen starten om 20.00 uur.  

Op de volgende data vinden de informatieavonden plaats: 
3 september: groep 3  

4 september: groep 6 

5 september: groep 1/2  
6 september: groep 7/8  

10 september: groep 4/5  
We hopen alle ouders deze avonden in de diverse groepen te ontmoeten! 

 

Welkom aan…. 
In juli en augustus zijn Juliette Verhagen, Fem Terlouw, Wesse Verhorst en Bryce Spencer 4 jaar 

geworden. Deze kinderen zitten nu in groep 1.  
Wij wensen deze kinderen en hun ouders een goede en prettige tijd toe op onze school.  

 
Week tegen het pesten. 

Van 17 t/m 21 september is de week tegen het pesten. Ons niet-pesten protocol staat op onze 

website. Ook tijdens lessen Leefstijl wordt aandacht besteed aan: hoe ga je met elkaar om, niet 
pesten! Tijdens de lessen Leefstijl besteden we in augustus en september aandacht aan het thema: 

De groep? Dat zijn wij! 
 

Uit de Kunst. 

Tijdens de lessen cultuureducatie: handenarbeid en tekenen maken we gebruik van de methode ‘Uit 
de Kunst’. Tot en met de herfstvakantie is het thema: mensen.  

 
Verhalen godsdienst: Kind op Maandag. 

Wanneer ben je een held? Over welke eigenschappen moet je beschikken, wat moet je doen en wat 

moet je zeggen? In deze periode lezen we verhalen over Mozes. Hij is in zekere zin ‘de held van 
Israël’. Hij gaat naar de farao om te zeggen dat hij zijn slaven moet laten gaan en leidt het volk door 

de woestijn naar het beloofde land. Maar wat voor held is hij? Een held die niet durft, als God hem 
vraagt om naar de farao te gaan. Een held die twijfelt aan zichzelf en God steeds weer om hulp 

vraagt. Daarmee laat hij zien hoe je in Gods ogen held kunt zijn: door kwetsbaar en afhankelijk te 
durven zijn, en door je verbonden te voelen met andere mensen en met God. 

Kinderen kunnen vandaag ook een held zijn. Niet door alles perfect te doen en nooit fouten te maken, 

niet door het gevoel te hebben dat ze alles kunnen. Maar wel door te weten dat ze gewaardeerd en 
gedragen worden. Dat je best eens aan jezelf mag twijfelen, en dat je dan toch mag proberen – want 

van je fouten leer je het meest. 

 



 

 
Week 36: 3 t/m 7 september 2018 

Slaven in Egypte, Exodus 1 

Het biezen mandje, Exodus 2:1-10 
Mozes gaat weg, Exodus 2:11-15 

Week 37: 10 t/m 14 september 2018 
Mozes wordt geroepen, Exodus 3:1-14 

Mozes wil niet, Exodus 3:15 - 4:17 

Mozes gaat terug naar Egypte, Exodus 4:18-31 
Week 38: 17 t/m 21 september 2018 

Naar de farao, Exodus 5:1-11 
De plagen, Exodus 7-10 

De uittocht, Exodus 12:29-42 
Week 39: 24 t/m 28 september 2018 

De doortocht door de zee, Exodus 14:9-31 

Het lied van Mozes, Exodus 15:1-18 
Het bittere water, Exodus 15:22-26 

Verkeersles. 

Gedurende het schooljaar vinden in alle groepen een aantal praktische verkeerslessen plaats o.l.v. 
onze verkeersouder mevr. Natasja Westdijk. Tijdens deze lessen kunnen wij uw hulp altijd goed 

gebruiken. Op vrijdag 21 september gaat groep 1/2 de schoolomgeving verkennen: waar mag je 
oversteken en waar moet je dan op letten? Foto’s daarvan komen t.z.t. op de website en op facebook. 

Voor het volgende schooljaar zoeken we nog steeds een nieuwe verkeersouder. Deze ouder 

coördineert de praktische verkeerslessen op het plein en in het dorp en zorgt er samen met de 
directie voor dat de school ‘School op Seef’ blijft.   

De huidige verkeersouder stopt met haar activiteiten na dit schooljaar. Het zou prettig zijn als haar 
opvolger dit jaar meeloopt en ‘thuis’ raakt in diverse verkeersactiviteiten in en rond de school. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Natasja Westdijk, onze huidige 

verkeersouder; telefoon: 0186-575158.   
 

Wetenschap en Techniek. 
Op dinsdagmiddag 18 september a.s. hebben de leerlingen de eerste W & T les van dit schooljaar. 

Het onderwerp is deze middag: constructies en verbindingen. 

 
Leestoetsen ‘Estafette’ (groep 4 t/m 8). 

In september zullen de leerlingen van groep 4 t/m 8 d.m.v. controletaken (woordjes lezen) worden 
getoetst op hun basis leesniveau. Deze toets bepaalt mede hoe de leerlingen de komende maanden 

zullen werken met de methode Estafette binnen hun jaargroep. 
 

Zwemles groep 4/5.  

Deze groepen hebben op vrijdagmorgen zwemles. De groepen vertrekken om 10.15 uur vanaf school 
en zijn om ong. 12.00 uur bij school terug. Begeleiding: juf Mariëtte en juf Marja. 

Denkt u nog aan het betalen van de bijdrage van 50 euro aan zwembad De Wellen voor het 
deelnemen aan de zwemles? Dit bedrag ‘moet’ uiterlijk 1 oktober zijn betaald aan het zwembad.  

Het werkplan schoolzwemmen 2018-2019 ligt ter inzage bij juf Marja Gerards.  

 
Korfbal. 

Woensdagmiddag 26 september vindt voor de groepen 3 t/m 8 het jaarlijkse korfbaltoernooi plaats 
op de velden van Oranje Zwart. We hopen dat veel kinderen aan deze wedstrijden mee willen doen! 

Binnenkort kunnen de kinderen zich hiervoor aanmelden. We hopen dat een aantal ouders de 
kinderen deze middag kan begeleiden op het korfbalveld.  

Op woensdagmorgen 5 september krijgen de groepen 6 t/m 8 ter voorbereiding op dit toernooi een 

korfballes van Oranje Zwart. Groep 3 en groep 4/5 krijgen deze gastles op dinsdagmiddag 
4 september. Bij goed weer worden de lessen op het korfbalveld gegeven, bij regen in de gymzaal. 

Over de juiste locatie wordt u een dag van te voren geïnformeerd.  

 
Schoolreizen. 

Op 12 september gaan alle groepen op schoolreis. 
Groep 1 t/m 3 gaat naar Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. 

De groepen 4 t/m 8 gaan naar de Efteling in Kaatsheuvel. Meer informatie ontvangt u z.s.m. 
 

 



 

Week van de Pauzehap. 

Een gezonde leefstijl is belangrijk, zeker voor basisschoolkinderen. Het project "Ik eet het beter" van 
Albert Heijn heeft voor groep 4 tot en met 8 "Week van de Pauzehap" ontwikkeld: vijf dagen in het 

teken van lekkere en gezonde tussendoortjes. De leerlingen van groep 5 t/m 8 leren en ervaren op 

een speelse manier hoe belangrijk het is om een gezonde pauzehap te eten.   
De Week van de Pauzehap is van 24 t/m 28 september. In deze week kan het dus zijn dat uw 

kinderen de tussendoortjes van thuis weer mee terug naar huis nemen.  
Voor alle kinderen van onze school geldt: Op woensdag eten we -in de pauze- FRUIT. 

 
Overblijven. 

Voor de begeleiding van de kinderen tijdens de overblijf kunnen we nog een aantal 

(reserve)overblijfouders gebruiken. U kunt ons helpen op maandag, dinsdag en donderdag.  
Als u meer informatie wilt, of zich wil aanmelden kunt u contact opnemen met juf  

Marja Gerards (tel: 0186-571416 / mail: m.gerards@csgdewaard.nl). Voor het overblijven met de 
kinderen krijgt u een onkostenvergoeding van 6,75 per dag. Op dinsdag en donderdag zijn we 

onderbezet en komen op deze dagen in ieder geval 1 hulpouder te kort!!! 

Kinderen van overblijfouders blijven op de dag dat hun moeder andere kinderen begeleidt tijdens de 
lunch gratis over.  

 
Kinderpostzegels. 

Op woensdag 26 september a.s. start de landelijke postzegelactie en gaan leerlingen langs de deur 
om postzegels en kaarten te verkopen. Wij doen hier dit jaar niet aan mee. Wij hebben besloten dat 

groep 7/8 om het jaar hieraan meedoet en niet elk jaar.  

Naar binnen voor schooltijd.  

De buitendeur blijft tot 8.15 uur dicht. Tot die tijd zijn de leerkrachten bezig met het afronden van 
hun voorbereiding van de lessen. Na 8.15 uur mogen de kinderen van groep 1 t/m 3 naar hun lokaal 

worden gebracht. De leerlingen van groep 4 t/m 8 (ook broertjes/zusjes van kleuters) blijven 
buiten. Na 8.15 uur zijn de leerkrachten van groep 4 t/m 8 op het plein voor het beantwoorden van 

evt. vragen. Om 8.25 uur en om 13.10 uur gaat de buitenbel. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 
gaan dan in de rij staan en gaan rustig naar binnen met hun tassen en overblijfspullen, zodat de 

lessen op tijd kunnen beginnen. 

Overblijfouders zijn buiten tot 13.00 uur verantwoordelijk voor kinderen die overblijven en niet voor 
kinderen die te vroeg naar school komen. Laat uw kind dus niet voor 13.00 uur naar school gaan.  

Na 13.00 uur zijn ook de leerkrachten weer op het plein voor het beantwoorden van uw vragen. 
 

Naar buiten na schooltijd  

Na schooltijd worden de kinderen van groep 1 t/m 3 door de leerkracht op het plein gebracht. Om 
goed overzicht te kunnen houden of alle kinderen van groep 1 t/m 3 opgehaald zijn, willen we vragen  

of de ouders/verzorgers van de kleuters op het stukje plein bij de picknicktafel willen wachten, zodat  
de kinderen niet alleen richting de straat hoeven te lopen. 

De leerlingen van groep 6 en 7/8 gaan na schooltijd via de nooduitgang (bij de gymzaal) naar buiten. 

Dit vermindert de drukte bij de hoofdingang na schooltijd. De groepen 1 t/m 5 gaan na schooltijd naar 
buiten via de hoofdingang. 

 
Naar buiten bij slecht weer 

Bij slecht weer kunnen wachtende ouders op het plein niet schuilen als zij op hun kinderen wachten. 
Ouders wachten dan in het portaal. Als de leerkracht vervolgens de kinderen naar buiten brengt, is 

het portaal overvol en raakt de leerkracht het overzicht over de kinderen kwijt. Bij slecht weer roepen 

de leerkrachten de ouders na schooltijd uit het portaal en worden de kinderen in het lokaal opgehaald. 
 

Kom op tijd! 
De lessen beginnen om 8.30 uur en om 13.15 uur. Daarna gaat de buitendeur dicht. Dit is in het 

belang van de veiligheid van onze kinderen en de leerkrachten. Niet iedereen mag zomaar in school 

komen. Het is storend als kinderen te laat komen. Leerkrachten of juf Marja moeten dan stoppen met 
hun werkzaamheden om de buitendeur open te doen. Kom dus OP TIJD! Alvast bedankt voor uw 

medewerking. 
 

Vergaderingen. 
10 en 17 september: directeuren CSG De Waard 

20 september: GMR  

25 september: Medezeggenschapsraad 
1 oktober: Ouderraad 



 

 
Medezeggenschapsraad. 

Wanneer u bepaalde onderwerpen in deze raad besproken wilt hebben, kunt u zich wenden tot de 

oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en mogen 
door iedereen worden bijgewoond. De agenda's en de notulen kunnen ouders inzien bij de secretaris 

van de MR, mevr. M. Bouman. 
Oudergeleding: 

* Mevr. M.H. Paulissen (voorzitter) 

Johannes Kolfstraat 36 - 3273 CB Westmaas 
Tel.: 0186 - 841366 

email: mvermeulen76@hotmail.com 
* Mevr. M.S. Kok  

Oudendijk 94 - 3291 LN Strijen 
Tel.: 0186 - 602013 

email: mirjammischa@gmail.com 

* Dhr. J. Dijkers 
Nieuwstraat 24 - 3273 AR Westmaas 

Tel.: 0186 - 842792 
email: joost@dijkers.net 

 

Staking primair onderwijs. 
Op woensdag 12 september staken veel scholen in het primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland. 

Het motto is Hart voor Onderwijs, hart voor goed onderwijs in Nederland. 
Er is al extra geld voor de CAO van leerkrachten en er is een werkdrukakkoord. Hierdoor kunnen wij 

dit jaar opnieuw met 5 groepen werken en is er ruimte voor remedial-teaching en een eigen 
plusgroep. We zijn blij met het bereikte succes, maar meer geld blijft echter nodig voor meer 

waardering, een eerlijk salaris en de aanpak van het lerarentekort. De urgentie is hoog en het 

lerarentekort is enorm. Iedere dag worden er klassen naar huis gestuurd omdat er niet genoeg 
leraren zijn. Wij staken deze dag niet, wij hopen dat door goed overleg ook het salaris en het 

lerarentekort op goede wijze wordt aangepakt.  
Op 12 september geven wij echter geen les ….. Wij gaan op schoolreis! 

 

School Maatschappelijk Werk. 
Mijn naam is Fleur Krebbers. Ik ben als schoolmaatschappelijk werker van uit Kwadraad 

Maatschappelijk Werk verbonden aan de basisschool waar uw kind(eren) naar school gaat. 
U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, 

gedrag en school gerelateerde problemen/ zorgen, anders dan leerproblemen. 

Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst door indien nodig, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in 

overleg en met toestemming van u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk nauw 
contact met de intern begeleider van de school en indien nodig met de jeugdverpleegkundige die aan 

school verbonden is. 
Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van Jeugdteam Binnenmaas/Strijen. 

Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het 

schoolmaatschappelijk werk thuis hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen met de leerkracht van 
uw kind of met de intern begeleider van de school. U kunt mij uiteraard ook direct bellen of mailen. 

Samen kunnen we dan kijken welke hulp het beste bij u en uw kind past. 
Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  via telefoonnummer 06-40799650 of 

email: f.krebbers@kwadraad.nl 

 
Aanwezigheid op onze school tot 2019: Tijd: +/-  13.00 tot 17.00 

-          6 september-          20 september-          18 oktober -          1 november 
-          15 november-          29 november-           

Plastic doppen sparen voor blindengeleidehonden. 
Met ingang van het nieuwe schooljaar starten we op alle scholen van CSG De Waard met een nieuwe 

actie en wel het inzamelen van plastic doppen. Van het geld van deze actie wordt de opleiding van 
blindengeleidehonden bekostigd. 

Hoe werkt het? 
Op de school komt een doos te staan, waarin de plastic doppen verzameld worden. Deze doos wordt 

eens per maand geleegd door mevrouw Ella van Dienst. Zij zorgt ervoor dat de doppen bij Dopjesactie 

Nederland terechtkomen. Daar worden ze gesorteerd en verkocht aan een fabriek die ze versnippert. 
Van die snippers worden o.a. plastic pallets gemaakt. 
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Spaart u mee? 
Schone plastic doppen van flessen frisdrank, wasmiddel, melkflessen en andere zuivelpakken, maar 

ook plastic deksels van o.a. pindakaaspotten en andere soorten plastic potten zijn  van harte welkom. 

Doppen waar een plastic pompje aanzit, kunt u niet inleveren want daarin zit een ijzerdraadje. 
Wij bevelen deze actie van harte bij u aan, u steunt hiermee niet alleen het goede doel, maar ook het 

milieu! 
E. Tuk, Voorzitter College van Bestuur CSG De Waard. 

 

Wij wensen u een goede maand toe. 
Met vriendelijke groet, namens ieder,  

 
dhr. S. van Schaik.  

 
 


