
 

 
 
  maandbrief november 2018 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Aan het begin van de maand november hebben we de volgende mededelingen voor u. 
 
Evaluatie Kinderboekenweek. 
In oktober is er veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek.  
Het thema was dit jaar ‘Vriendschap’. Ter afsluiting van de Kinderboekenweek was er op 
donderdag 18 oktober een boekenbeurs waar iedereen boeken kon kopen. Er is voor  
€ 1003,00 boeken verkocht. Van de opbrengst mocht de school € 150,-  gebruiken voor de 
aanschaf van leesboeken in alle groepen. 
 

 
 
Dit schilderij hebben we met elkaar gemaakt rond het thema: Vriendschap 
 

Samen ontbijten geeft energie. 
We doen dit jaar opnieuw mee met Het Nationaal Schoolontbijt. Op woensdagmorgen  
7 november mogen alle leerlingen op school ontbijten. De doelstelling van dit ontbijt is dat 
kinderen, ouders en leerkrachten het belang van een goed ontbijt ervaren. De scholen die 
deelnemen aan het schoolontbijt betalen 55 eurocent per ontbijtje aan een goed doel.  
Dit jaar heeft de organisatie gekozen voor de stichting ‘Kinderpostzegels’. Deze stichting zet 
zich in voor kwetsbare kinderen. Eén van de projecten is het aanbieden van kinderfeestjes,  
waarbij scholieren op een speelse manier leren dat iedereen erbij hoort en dat niemand 
buiten de boot mag vallen. Het thema van de ontbijtweek is dit jaar dan ook: ‘Een feest voor 
iedereen’. De kinderen zorgen zelf voor een bord, bestek en beker, s.v.p. voorzien van naam 
en meegeven in een plastic tas, zodat deze na gebruik weer vies in deze tas gedaan kunnen 
worden. Er wordt alleen bruin brood/broodjes (en krentenbollen) in het ontbijtpakket 
geleverd. Lust/mag uw kind geen bruin brood, wilt u dan wat wit brood in een trommeltje 
meegeven?  
 
Luizencontrole. 
Op woensdagmorgen 7 en op vrijdagmorgen 9 november vindt de luizencontrole plaats. 
Indien luis bij uw kind(eren) is geconstateerd wordt u voor 12 november geïnformeerd. 
 
Schoolfruit. 
Van 12 november tot en met april 2019 doen wij mee aan het EU-Schoolfruitprogramma.  
De kern van het EU Schoolfruit- en groente programma is het gezamenlijk eten van 
groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op dinsdag, woensdag en donderdag in de  



 
week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt om in de pauze op te 
eten. Op maandag en vrijdag zorgen de kinderen zelf voor eten in de pauze. 
Het EU Schoolfruit- en groente programma is o.a. een initiatief van de Europese Unie en het 
Ministerie van Economische Zaken. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten 
verbonden aan het programma. Net als vorig jaar wordt u per week geïnformeerd welk fruit 
of groentesoort de kinderen in de volgende week eten. Lust uw kind iets niet, of is er een 
allergie, geeft u dan voor de betreffende dag een ander fruit of groentesoort mee. Het is op 
fruitdagen niet de bedoeling dat er koek gegeten wordt, een boterham is natuurlijk prima. 
Mocht het stuk fruit of groente te weinig zijn als pauzehap dan kunt u vanzelfsprekend ook 
nog een boterham meegeven. 
 
Verjaardagen. 
Op zondag 4 november a.s. is juf Mariëlle Reedijk jarig. Alle leerkrachten vieren hun 
verjaardag op woensdag 29 mei, de dag voor de Hemelvaartvakantie. 
 
Schriftjes middag.  
Op maandag 5 en op donderdag 8 november hebben we onze eerste ‘schriftjes middagen’ 
in de groepen 4 t/m 8. Groep 1 t/m 3 hebben geen ‘schriftjes middagen’, omdat deze ouders 
al vaker in de groep komen om het werk van de kinderen te bekijken.  
Groep 6 heeft alleen op 5 november een ‘schriftjes middag’, omdat de groep op 8 november 
een invaller heeft. U bent van harte welkom! 
 
Start- en ambitiegesprekken. 
Van 15 t/m 17 oktober hebben we onze eerste oudergesprekken van dit schooljaar gehad. 
Een paar zaken zijn in vergelijking met vorige jaren anders georganiseerd: 
* de gesprekken vonden eerder in het schooljaar plaats. 
* ook de leerlingen van groep 6 (naast groep 7/8) waren tijdens de gesprekken aanwezig. 
* er werd gewerkt met een vragenformulier voor ouders/leerlingen en leerkrachten. 
* ouders kunnen via het ouderportaal reageren op het gemaakte verslag. 
Een aantal ouders heeft na afloop van de gesprekken tips en tops gegeven over deze 
organisatie en werkvorm. Deze vindt u onderaan deze brief. We bedanken deze ouders voor 
hun reactie. Het personeel kijkt positief terug op het verloop van de gesprekken en de 
besproken onderwerpen.  
We bedanken de ouders en de kinderen voor hun aanwezigheid op deze avonden. Met 
elkaar hebben we goede en opbouwende gesprekken gehad. Super!  
 
Ouderportaal Parnassys. 
 In het ouderportaal van Parnassys vindt u bij het menu notities een verslag van de start- en 
ambitiegesprekken. In dit verslag staan o.a. de kernpunten van het gevoerde gesprek en de 
afspraken en doelen voor de komende periode. We hopen dat u dit verslag z.s.m. wilt lezen. 
U kunt akkoord geven op het verslag of het evt. aanvullen. We hopen dat dit lukt voor  
7 november a.s. U heeft dan iets meer tijd! Als we geen reactie hebben voor deze datum 
gaan wij ervan uit dat het verslag van het gesprek akkoord is.  
 
Het leesonderwijs. 
Op 5 en 12 november a.s. zullen de leerlingen van groep 3 worden getoetst op hun 
leesontwikkeling. Dit zal gebeuren door juf Janine Gevers. Groep 3 krijgt deze 2 maandagen 
les van juf Mariska de Man. Leerlingen waarbij de leesontwikkeling blijkt te stagneren zullen 
daarna gaan werken met het programma Bouw!  
Bouw! is een uniek computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen bij 
risicoleerlingen (wellicht) voorkomen kunnen worden. Met behulp van Bouw! wordt aan 
leerlingen intensieve, gerichte en langdurige instructie en ondersteuning gegeven door een 
tutor. Dit kunnen (hulp)ouders of leerlingen uit groep 7/8 zijn.  
Bouw! vermindert het aantal diagnoses dyslexie en de instroom naar dyslexie behandeling 
buiten de school. 
In november zullen ook de leerlingen van groep 4 t/m 8 getoetst worden op hun 
leesontwikkeling. Dit zal gebeuren met de toetsen van de methode technisch lezen: 
Estafette. 



 
Wandelen door het dorp. 
Op 2 november heeft groep 3 een praktische verkeersles: wandelen door het dorp.  
Deze activiteit staat onder leiding van onze verkeersouder Natasja Westdijk. Opgeven als 
begeleider kan via het formulier dat bij de groep hangt of via een  e-mail naar de 
leerkrachten van groep 3.  
 
Uit de kunst.  
Tijdens de lessen cultuureducatie: handenarbeid en tekenen, maken we gebruik van de 
methode ‘Uit de Kunst’. In november staat het thema ‘wonen’ centraal. 
 
Leefstijl. 
Wij maken bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen gebruik van de 
methode Leefstijl. Deze maand zijn we gestart met het thema ‘praten en luisteren’. 
 
Wetenschap en techniek. 
Op donderdag 22 november hebben de groepen 4 /m 8 weer een W & T les. Het onderwerp 
is deze keer transport en bewegingen. 
 
Excursie(s). 
In de maand november vinden er een aantal excursies plaats: 
Op 1 november gaat groep 6 naar het Hoekschewaards Landschap bij Klein Profijt in Oud-
Beijerland. adres: Zalmpad 11, 3261 MD Oud-Beijerland. tel.: 0186 621 888. 
De les begint om 9.00 uur en duurt tot 10.30 uur. We zoeken nog 1 chauffeur en begeleider. 
Het onderwerp is: Ha, heerlijke herfst!  Vertrek bij school: 8.30 uur. Denk aan laarzen! 
Op dinsdag 6 november gaat groep 4/5 een herfstactiviteit bij Klein Profijt in Oud-Beijerland 
doen. We vertrekken om 8:40 uur en zullen rond 10:45 uur weer terug op school zijn. 
Wie wil en kan er mee om te rijden/begeleiden? 
 
Sinterklaas. 
Op zaterdag 17 november a.s. zet Sinterklaas weer voet aan wal in Zaanstad. De kinderen 
van groep 1 t/m 5 krijgen van Sinterklaas een cadeau aangeboden. 
De leerlingen van groep 6 t/m 8 maken voor elkaar een surprise en kopen voor elkaar een 
kleinigheid. Ze trekken op woensdag 21 november de lootjes voor het sinterklaasfeest.  
Voor deze datum maken de leerlingen van de bovenbouw een verlanglijstje waarop wensen 
staan die max. € 7,50 kosten.  
We vieren het Sinterklaasfeest met elkaar op woensdag 5 december. Deze dag hebben alle 
groepen school van 8.30 tot 12.30 uur. In de weken voor het Sinterklaasfeest op school, 
mogen de kinderen van de onderbouw hun schoen zetten en is er pietengym. Meer 
informatie hierover en de data van deze activiteiten hoort u via de leerkrachten. 
 
Kerstviering. 
Op donderdag 20 december zijn de leerlingen om 12.00 uur uit. 
Het verdere programma is deze dag: 
17.00 - 18.30 uur: kerstdiner (alle groepen in hun eigen lokaal) 
19.00 - 20.00 uur: kerstviering in de Dorpskerk van Westmaas 
Na de kerstviering is iedereen op school welkom om met elkaar de kerstactiviteiten af te 
sluiten met chocomelk/glühwein. Meer informatie hierover volgt t.z.t.   
 
Kind op Maandag. 
Na de zomervakantie zijn we begonnen met de verhalen van Mozes en het volk Israël. In 
deze periode horen we hoe ze aankomen in het beloofde land. Maar in dat land lukt het niet 
altijd om een gelukkig en goed leven te leiden. Er komt een tijd waarin mensen maar doen 
waar ze zelf zin in hebben, in plaats van te luisteren naar God. Het is de tijd van de rechters. 
In die tijd wordt Simson geboren, de man met de lange haren en onwaarschijnlijke kracht. 
Kan hij een begin maken met de bevrijding van Israël? 
 
 
 

https://www.google.nl/search?q=klein+profijt+oud+beijerland&rlz=1C1GCEU_nlNL821&oq=klein+profijt+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.8773j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
Week 44: 29 oktober t/m 2 november 2018 
Het volk trekt verder, Numeri 10:11-36 
Twaalf verkenners, Numeri 13:1-33 
Mirjam en Aäron sterven, Numeri 20:1-13 + 22-29 
Week 45: 5 t/m 9 november 2018 
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8 
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12 
De doortocht door de Jordaan, Jozua 4:4-9 
Week 46: 12 t/m 16 november 2018 
Een engel met een boodschap, Rechters 13:1-8 
De engel komt terug, Rechters 13:9-23 
Simson wordt geboren, Rechters 13:24-14:4 
Week 47: 19 t/m 23 november 2018 
Simson doodt een leeuw, Rechters 14:5-9 
Het raadsel van Simson, Rechters 14:10-20 
Simson steekt het veld in brand, Rechters 15:1-5 
Week 48: 26 t/m 30 november 2018 
Simson neemt de stadspoort mee, Rechters 16:1-3 
Simson en Delila, Rechters 16:4-14 
Het geheim van Simson, Rechters 16:5-15 

Onderwijsmarkten. 
Op verschillende basisscholen in de Hoeksche Waard geven VO-scholen presentaties over  
hun school tijdens onderwijsmarkten. Deze avonden kunt u tevens informatie vragen over de 
inhoud en vorm van het onderwijs. De onderwijsmarkten zijn van 19.00 - 21.00 uur. 
Vanaf november zijn op alle VO-scholen nog open dagen. Wij raden u aan deze open dagen 
te bezoeken om een goede schoolkeuze te kunnen maken voor uw kind (ook een aanrader 
voor groep 7). De leerlingen van groep 8 moeten voor 1 april 2019 zijn ingeschreven op hun 
nieuwe school. 
Onderwijsmarkten in november: 
donderdag 1 november: CBS de Bron Roerdompsingel 2 Numansdorp. 
dinsdag 8 november: OBS de Klinker/CBS Sabina van Egmond Polderlaan 9 in Oud-
Beijerland. 
 
MR en GMR.  
Op dinsdag 20 november vergadert onze medezeggenschapsraad. Als u bepaalde punten 
besproken wilt hebben, kunt u deze doorgeven aan de contactpersonen of aan de secretaris 
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 
De GMR vergadert weer op donderdag 8 november. 
 
bijlage 1: Vragenlijst: contacten ouder en school. 
bijlage 2: Tips en Tops na de start- en ambitiegesprekken (oktober 2018). 
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bijlage 1: 
 
Vragenlijst: contacten ouder en school. 
 
In september hebben de ouders via de mail een vragenlijst gekregen met als onderwerp: 
contacten tussen ouders en school. 
53 % van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld. Dit is een goede en betrouwbare respons.  
De school behaalde bij alle vragen een voldoende score van minimaal 3,0.  
Onze totale score was gemiddeld 3,4. Dit is een ruim voldoende score! 
Naast sterke punten zijn er ook een aantal aandachtspunten. Deze punten zijn voor ons een 
punt van aandacht in de relatie school - ouder - kind. 
 
 Sterke punten 
* De school informeert ouders regelmatig (maandbrief, kalender, ...) over de actuele zaken  
   op school. 
* De school (leraar) betrekt de ouders bij schoolactiviteiten (excursies, koningsspelen, .....) 
* De school informeert de ouders op functionele wijze (schoolgids, website) over de  
   kenmerken van de school. 
 
Aandachtspunten 
* De school (leraar) stimuleert ondersteunend gedrag van ouders in de thuissituatie (helpen    
   bij bijv. huiswerk) 
* De school (leraar) informeert ouders regelmatig over de resultaten in de ontwikkeling van  
   kinderen (contactavond, ...).  
* De school (leraar) stelt zich op de hoogte van de opvattingen en de verwachtingen van  
   ouders over het onderwijs en houdt daar rekening mee. 
 
Tips en Tops 
Er zijn een aantal tips en tops genoemd in de vragenlijst.  
Deze zullen we op de volgende wijze invulling geven in onze organisatie: 
* In de bovenbouw zullen we eerder de resultatenmonitor (De Plaatsingswijzer) richting het  
  voortgezet onderwijs met de ouders en leerlingen bespreken: vanaf groep 6 na de CITO  
  toetsen Midden 6. 
* We gaan het beleid m.b.t. meerbegaafdheid herschrijven en zullen daarin     
  duidelijk aangeven wanneer kinderen pluswerk krijgen en/of in de plusklas mogen. 
* Als wij van u ondersteuning bij het leren of bij huiswerk verwachten, zullen we duidelijk  
  aangeven wat wij van de ouders verwachten.  
* Als resultaten van leerlingen tegenvallen zullen we eerder contact opnemen met de ouders  
  om met hen een plan van aanpak te bespreken. 
* Alle groepen zullen gaan werken met een weekbrief; deze wordt op vrijdag met de ouders 
  gedeeld. 
* We zullen een informatiefolder ontwikkelen voor nieuwe ouders/leerlingen in groep 1,  
  waarin primaire zaken worden medegedeeld. 
* De maandbrief en - kalender zal elke maand op het informatiebord in de hal worden  
  opgehangen. 
 
Tot slot: De ouders geven het contact tussen hen en de school het cijfer 8,1 
Dit is een prima cijfer waar we trots op mogen zijn! Dit cijfer geeft aan dat u - in het 
algemeen - zeer tevreden bent over de relatie school - ouder.  
Bij vragen of suggesties? U bent en blijft van harte welkom! 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
bijlage 2: 
 

Tips en Tops na de start- en ambitiegesprekken (oktober 2018). 

 

TIPS: 

-  20 minuten met kinderen is lang en je kunt niet alles goed bespreken: idee om 10 minuten   

   met & 10 minuten zonder te doen? Met kind wel waardevol! 

 

- Sommige dingen lenen zich niet zo om met kinderen erbij te bespreken, dus daar zou je    

  dan weer apart voor moeten komen. Soort ‘middenweg’ vinden? 

 

- Houd dit erin, zeker omdat beide partijen aangeven wat er even besproken kan/moet    

  worden. Echt waardevol voor het kind en de juffen en ouders. 

 

TOPS: 

- Prima gesprekken, 20 minuten fijn. Mooi vroeg in het jaar, goed moment! 

 

- Super fijn en waardevol de gesprekken. 

- Happy kid! Happy parents! 

 

- Altijd fijn om even te kletsen met de juffen over de gang van zaken en het wel en wee!      

Van beide kanten hoor je dingen die worden waargenomen en hier kun je ook echt            

iets mee. Het is net zoals bij de deur, maar net even wat intensiever. 

  
 

- Bij de bovenbouw is er echt focus op om het kind aan het woord te laten. Heel goed. 

Onderbouw heel prettig om iets meer tijd te hebben! 

 

- Super! Heel prettig, zowel onder- als bovenbouw heel waardevol. 

 

- Fijn om te horen hoe het gaat op school zonder dat het echt om de resultaten gaat,     

  meer over je eigen kind. 

 

reactie school: 

We zijn erg blij met de tips en de vele tops. Dit betekent dat wij m.b.t. educatief partnerschap 

op de goede weg zijn en ouderbetrokkenheid steeds beter invullen.  

Wij vinden het voor de ontwikkeling van het kind belangrijk dat leerkrachten en ouders 

informatie over het kind met elkaar delen. Daarnaast vinden wij het vanzelfsprekend dat 

kinderen in de bovenbouw meepraten over hun leren. Wij willen dat deze leerlingen eigenaar 

worden van hun eigen leerproces.  

In februari (of eerder) hopen we iedereen weer te spreken! 

 

Als ouders bepaalde zaken willen bespreken met de leerkracht, zonder aanwezigheid van 

hun kind, is het altijd mogelijk een 2e gesprek aan te vragen.  U bent van harte welkom!  

 

Iedereen een goede maand toegewenst! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s, 
dhr. S. van Schaik.  


