
 
 

             maandbrief oktober 2018                  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Geachte ouders, 
 
Hierbij de maandbrief voor deze maand. De maandbrief kunt u altijd terugvinden op onze 
website. 
 
- Week van de pauzehap: groep 5 t/m 8. 
Afgelopen week hebben we meegedaan aan de Week van de pauzehap, onderdeel 
van het lesprogramma ’Ik eet het beter’.  Het doel van deze actie van Albert Heijn is het 
stimuleren van het eten van een gezonde pauzehap. We hopen dat alle kinderen op 
woensdag fruit blijven eten in de pauze. Op andere dagen mag dit natuurlijk ook! 
 
- Korfbaltoernooi Oranje Zwart/De Hoeksche. 
Op woensdagmiddag 26 september jl. was het korfbaltoernooi bij Oranje Zwart/De 
Hoeksche voor de groepen 3 t/m 8. Alle teams speelden enthousiast en zeer sportief. Dit is 
een compliment waard! We bedanken de aanwezige vaders/moeders voor hun 
belangstelling en verleende hulp. Groep 6 won alle wedstrijden. We feliciteren deze 
kinderen met het resultaat en de mooie beker. 
 

 
 
- Bezoek Peerdegaerdt in Strijen. 
Groep 4/5 en 6 brengen op 9 oktober een bezoek aan de Peerdegaerdt in Strijen. 
De kinderen gaan fruit plukken en met de handpers een sapje maken, ook maken de 
leerlingen een insectenhotel. Tenslotte lopen de kinderen een belevingsspeurtocht over De 
Peerdegaerdt. De kinderen mogen het geplukte fruit en het gemaakte insectenhotel 
natuurlijk mee naar huis nemen. 
Let op: we vertrekken om ong. 12.15 uur en zijn tegen 15.15 uur weer terug op school.  
De groepen eten voor vertrek in de eigen groep. Denk aan warme kleding en 
schoenen/laarzen die vies mogen worden.  
 
 - Kinderboekenweek. 
Ook dit jaar organiseren wij in deze periode verschillende activiteiten om de kinderen 
enthousiast te maken voor het (voor)lezen. Woensdag 3 oktober gaat 
de Kinderboekenweek van start.  
Het thema van de nationale Kinderboekenweek is dit jaar ‘vriendschap’. Iedereen blijft deze 
morgen buiten op het plein aan de Beatrixlaan, ook de groepen 1 t/m 3.  
 



 
Alle kinderen krijgen van de groepsleerkracht een kaartje met daarop een plaatje.  
Wanneer het startsein klinkt gaat iedereen op het plein rondlopen en zoeken naar een 
maatje uit de eigen klas d.m.v. plaatjes van vriendjes die bij elkaar horen.  
Als je je vriendje hebt gevonden kom je in een kring rondom het klimrek staan en daar 
zingen we met elkaar het lied van Kinderen voor Kinderen. 
Lied: https://www.youtube.com/watch?v=AVFa9hea4Bw  
Bij regen starten we in de hal. Na de pauze doen we met elkaar gezelschapsspelletjes. Deze 
nemen de kinderen zelf mee naar school. We zouden het fijn vinden als we een aantal 
sjoelbakken kunnen lenen deze morgen, graag voorzien van naam. Natuurlijk wordt er 
deze dag ook voorgelezen uit kerntitels van de Kinderboekenweek. De gymlessen voor 
groep 6 t/m 8 gaan deze morgen gewoon door! 
Enkele activiteiten gedurende de Kinderboekenweek: 
* Vriendschapsarmbandjes maken.   
Groep 3 t/m 8 maakt in gemixte groepen een vriendschapsarmbandje met kralen en touw.  
Het armbandje mogen zij zelf houden of aan een vriend geven.  
* Voorlezen. 
Een aantal leerlingen uit de bovenbouw gaat voorlezen bij de peutergroep van de COKD 
‘Piratenland’ en de peuterspeelzaal. 
* Groepswerk schilderen. 
Op een schilderdoek zetten alle kinderen een vingerafdruk met verf. Als dit droog is, 
tekenen ze met stift aan de vingerafdruk handen en voeten vast. Daaronder komen de 
namen van alle kinderen te staan. 
* Ansichtkaart schrijven. 
Alle leerlingen krijgen deze dag een lege ansichtkaart met een naam van een willekeurige 
leerling + groep erop. Op de ansichtkaart schrijft de leerling een aardig bericht/compliment 
en maakt een tekening voor de ontvanger.  
* Toneelvoorstelling 
Groep 1/2 heeft op woensdag 10 oktober - samen met De Vlashoek en de peuters van de 
COKD-groep en de Minimaasjes - een toneelvoorstelling in het speellokaal. Het thema 
daarvan is natuurlijk ook ‘Vriendschap’. 
 
 - Kinderboekenverkoop. 
Donderdag 18 oktober kunt u -net als voorgaande jaren- weer leesboeken kopen tijdens 
onze boekenbeurs. Dit kan vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur in het speellokaal of in onze hal.  
U kunt zowel contant als met pin betalen. Van de opbrengst van verkochte boeken mag de 
school 10 % gebruiken voor de aanschaf van nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek.  
We hopen dat veel mensen deze boekenbeurs bezoeken en boeken kopen! 
 
- Lezen. 
Na de herfstvakantie starten we in groep 7/8 met de school voorrondes voorlezen i.v.m. de 
voorleeswedstrijd Hoeksche Waard 2019. 
 
- Werelddierendag: 4 oktober. 
Op donderdag 4 oktober is het dierendag. De kinderen mogen deze dag een knuffeldier 
mee naar school nemen. Het meenemen van dieren naar school is niet toegestaan.  
Sommige kinderen zijn bang voor dieren en andere kinderen reageren allergisch op 
bepaalde dieren.  
 
- Dag van de leraar. 
Op vrijdag 5 oktober is het de dag van de leraar.  
Ook in de rest van de wereld is het dan World Teachers’ Day. UNESCO en de International 
Labour Organisation vragen elk jaar op 5 oktober de aandacht van overheden, ouders en 
leerlingen voor de belangrijke rol die leraren spelen bij de ontwikkeling van kinderen overal 
ter wereld.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AVFa9hea4Bw


 
- Verkeersactiviteiten. 
Deze maand vindt er weer een verkeersactiviteit plaats.  
12 oktober: groep 1/2 en 4: Wandelen door het dorp. 
Deze activiteit staat onder leiding van onze verkeersouder Natasja Westdijk. Aanmelden om 
te helpen, kan t.z.t. via het formulier dat bij de groepen hangt.   
 
- Godsdienstonderwijs. 
We lezen deze weken over Mozes. Hij wordt geboren in het volk van de Israëlieten in 
Egypte: een slavenvolk, dat hard moet werken voor de farao. Zo kan het niet langer, vindt 
God. De slaven mogen vrij zijn, ze mogen op weg naar een veelbelovende toekomst.  
Mozes speelt daarbij een belangrijke rol. Hij moet naar de farao gaan en het volk leiden in 
de woestijn. Dat is niet altijd makkelijk en soms weet Mozes zelf ook niet goed meer hoe 
het verder moet. Maar dan weet God het wel. 
Bijbelrooster: 
Week 40: 1 t/m 5 oktober 2018 
Brood uit de hemel, Exodus 16:11-24 
Water uit de rots, Exodus 17:1-7 
Het bezoek van Jetro, Exodus 18 
Week 41: 8 t/m 12 oktober 2018 
De Heer verschijnt op de Sinaï, Exodus 19 
De tien geboden, Exodus 20:1-17 
Twee stenen tafelen, Exodus 20:18-21 + Ex 21-31 + Ex 31:18 
Week 42: 15 t/m 19 oktober 2018 
Het gouden kalf, Exodus 32:1-6 
Mozes komt terug, Exodus 32:7-20 
Nieuwe stenen tafelen, Exodus 34 

Dag van de Duurzaamheid. 
De Dag van de Duurzaamheid is op 10 oktober en start met het voorlezen van een 
duurzaam verhaal. Speciaal voor de Voorleesactie verschijnt de nieuwe verhalenbundel ‘De 
kracht van nieuwe energie’ met kleurrijke illustraties, fantasievolle verhalen en leuke lestips. 
Na het voorlezen gaan we met de kinderen in gesprek over natuur, milieu en 
duurzaamheid.  
De doppenactie waarmee de opleiding van blindengeleidehonden wordt bekostigd heeft ook 
te maken met duurzaamheid. Door het inzamelen van deze doppen werken we ook mee 
aan een beter milieu.  
 
Uit de kunst.  
Tijdens de lessen cultuureducatie: handenarbeid en tekenen, maken we gebruik van de 
methode ‘Uit de Kunst’. In oktober staat opnieuw het thema ‘mensen’ centraal. 
 
Leefstijl. 
Wij maken bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen gebruik van de 
methode Leefstijl. Deze maand starten we met het thema ‘praten en luisteren’. Een 
onderwerp dat past bij het thema van de Kinderboekenweek ‘Vriendschap’.  
 
- Voortgezet Onderwijs. 
Na de herfstvakantie beginnen de scholenmarkten van het voortgezet onderwijs.  
Deze scholen geven dan informatie over de onderwijsmogelijkheden op hun scholen.  
Op woensdag 3 oktober wordt in het lokaal van groep 7/8 een algemene informatieavond 
gehouden over het voortgezet onderwijs. Ouders en leerlingen van groep 8 zijn hierbij van 
harte welkom! 
 
- Herfstvakantie. 
De herfstvakantie is van 22 oktober t/m maandag 29 oktober. De vakantie begint voor 
iedereen op vrijdagmorgen 19 oktober om 12.30 uur.  



 
Op maandag 29 oktober zijn de kinderen vrij. De leerkrachten hebben deze maandag, 
aansluitend aan de herfstvakantie, een studiedag.  
 
- Luizencontrole. 
De volgende luizencontrole vindt plaats na de herfstvakantie op dinsdag 30 oktober.  
We verzoeken u om uw kind(eren) goed in de gaten te houden en af en toe zelf te 
controleren op de aanwezigheid van hoofdluis. 
 
- Gevonden voorwerpen. 
Na de herfstvakantie gaan de gevonden/achtergebleven spullen, zoals kleding, 
broodtrommels en bekers naar een goed doel, dus bent u nog iets kwijt, loop even binnen 
en kijk bij juf Marja of het bij haar ligt.  
 
- Ontruimingsoefening. 
In september hebben we samen met De Vlashoek een ontruimingsoefening gehouden. 
Deze is prima verlopen. Binnenkort zullen we nogmaals een oefening houden. 
De volgende keer zal bij de leerkrachten en de leerlingen de datum en het tijdstip niet 
bekend zijn! 
 
Gesprekken met ouders en leerlingen. 
Van 15 t/m 17 oktober houden we onze start- en ambitiegesprekken.Tijdens deze 
gesprekken gaat het niet over cijfers. Kern van de inhoud is het welbevinden en de 
betrokkenheid van het kind bij het onderwijs. 
De gesprekken in groep 1 t/m 5 zijn alleen met de ouders. Tijdens de gesprekken in de 
groepen 6 t/m 8 zijn ook de leerlingen aanwezig. We hopen van de kinderen uit de 
bovenbouw te horen wat ze willen leren (doel) en hoe ze dit willen doen. We willen dat de 
leerlingen eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling (eigenaarschap). Alle ouders (evt. 
geholpen door hun kinderen) en de leerkrachten vullen voordat de gesprekken plaatsvinden 
een vragenformulier in.  
De antwoorden zijn de basis voor het gesprek. Wij zien ouders als gelijkwaardige 
gesprekspartner. Met elkaar hebben we hetzelfde doel, ondanks andere 
verantwoordelijkheden: het welzijn van het kind! Meer informatie volgt op 5 oktober a.s.  
De groepen hebben hun gesprekken ‘s avonds op 15 en 17 oktober. 16 oktober wordt 
gebruikt als de gesprekken meer tijd en ruimte nodig hebben.   
Als beide ouders tijd hebben, kunnen de gesprekken ook op maandag-, dinsdag- en 
woensdagmiddag (groep ⅞), na schooltijd, plaatsvinden.  
 
Schoolapp en groepsapp. 
CSG De Waard heeft sinds vorig jaar een nieuwe website.Vanaf dit jaar heeft CSG ook een 
schoolapp. U kunt deze app downloaden via de app store. Bij het openen van deze app 
‘moet’ u inloggen met uw gegevens van het ouderportaal van Parnassys. 
Sommige groepen hebben een groepsapp met ouders en evt. leerkrachten. In deze app kan 
informatie met elkaar worden gedeeld over de groep. Vanuit de wetgeving (AVG) is het niet 
toegestaan dat ouders binnen hun appgroep foto’s van kinderen met elkaar delen.   
 
Met vriendelijke groet 
mede namens de collega’s, 
dhr. S. van Schaik.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Iedereen bedankt!!! 
Op zaterdag 1 september jl. was ik precies 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik ben 
dankbaar en blij dat ik zoveel jaar dit geweldige werk mocht (mag) doen. Ik bedank 
iedereen voor de prettige samenwerking en het in mij en in de school gestelde vertrouwen 
in de afgelopen jaren. Hier en daar wordt de vraag gesteld of ik nu met pensioen ga. Dit is 
nog niet de bedoeling. Als ik gezond blijf en de omstandigheden dit toelaten, wil ik nog een 
aantal jaar blijven werken op De Weerklank: een ‘kleine’ school, met grootse daden! 
Op vrijdag 21 september hebben de collega’s en de kinderen (in samenwerking met hun 
ouders) uitgebreid stilgestaan bij mijn jubileum. Het gebouw was prachtig versierd en de 
kinderen waren bijna allemaal in rood en wit. Het zag er bijzonder kleurrijk uit.  
Deze morgen werd ik toegezongen door de kinderen en door de collega’s. Ook was er een 
ABC gemaakt op mijn plus- en verbeterpunten.  
 
Daarnaast werd met elkaar het grote jubileum spel gespeeld. Tijdens dit spel bleek dat de 
collega’s veel over mij wisten, maar ik nog weinig over hun privéleven.  
Van alle kinderen kreeg ik een persoonlijk blad in een map en een mooi cadeau. Hiervan zal 
ik binnenkort een nieuwe laptop kopen.  
Ik bedank de kinderen, hun ouders en de collega’s voor deze morgen. Het was geweldig! 
 

 
 

 
 
Met dank, Steven van Schaik. 


