
 

 
          Maandbrief januari 2019 

 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Mede namens de collega’s wil ik nogmaals prettige kerstdagen en een voorspoedig en 
gezond 2019 toewensen! Voor de maand januari hebben we de volgende mededelingen: 
 
- Voorleeskampioen 2018. 
In december hebben een aantal kinderen uit groep 7/8 voorgelezen in hun groep. Marit 
Kloosterziel werd onze voorleeskampioen en zal ons in februari 2019 vertegenwoordigen 
bij de regionale voorleeswedstrijden van de Hoeksche Waard. Marit van harte gefeliciteerd 
met deze prestatie en veel succes toegewenst tijdens de komende voorleeswedstrijd.  
 
- Schoolmaatschappelijk werk. 
De schoolmaatschappelijk werkster, Fleur Krebbers, zal op de volgende data aanwezig zijn:  

- 10 januari    -    7 februari -   7 maart -   4 april -  2 mei 
- 24 januari    - 21 februari -  21 maart - 18 april -16 mei 
-    6 juni        - 27 juni               -  13 juni         - 11 juli  

Op deze dagen is zij op school van 13.00-17.00 uur. U kunt haar ook bellen of mailen:  
tel: 088-9004000, mobiel: 06-40799650 
mail: f.krebbers@kwadraad.nl 
 
 - Kerstbakjes. 
Op 18 december hebben alle kinderen een kerststukje gemaakt. We bedanken iedereen  
voor de geboden hulp, super! Wilt u de lege, schone kerstbakjes z.s.m. inleveren bij de 
groepsleerkrachten van uw kind? We willen ze volgend jaar weer gebruiken.    
 
- Kerstactiviteiten. 
Op 20 december hadden we onze kerstactiviteiten. Het kerstdiner is in alle groepen prima 
verlopen. Het was overal erg gezellig. Er was meer dan voldoende eten! De kerstviering in 
de Dorpskerk is ook goed verlopen. We hebben veel ‘oude’ kerstliederen gezongen en 
tijdens de viering is uitgebreid stilgestaan bij het kerstevangelie. Gelukkig waren er 
voldoende zitplaatsen in de kerk. Tijdens het drinken -na afloop- in school waren veel 
ouders aanwezig. Ook dit samenzijn was erg gezellig.  
We kijken met grote tevredenheid terug op deze dag. We bedanken de ouders voor de 
verzorging van het eten in alle groepen en de ouderraad en activiteitencommissie voor de 
voortreffelijke organisatie. Het was super! 
 

 



 
 
- Kerstcollecte. 
De opbrengst van de kerstcollecte was € 169,59. Een mooi bedrag. 
Dit jaar gaat de opbrengst van de collecte naar het Keniaanse kindertehuis, Happy Rock 
Center (HRC). Dit tehuis is in 2005 gestart door de Nederlandse Nel Wanjala-Bloemheuvel 
met haar Keniaanse man. In het tehuis krijgen momenteel 30 kinderen vaste zorg. Voor 
meer informatie verwijzen wij u naar de website: http://happyrockcenter.com/over-het-hrc/ 
 

- Kind op Maandag in januari. 
We lezen deze weken uit het evangelie van Johannes. Hij vertelt wie Jezus was, wat hij 
deed en wat hij voor mensen betekende. Het is een bijzonder en verrassend verhaal.  
Een verhaal over het beste dat het leven te bieden heeft! 

* Week 03 ■ 14/01 - 18/01: Een boek over Jezus  
Johannes 1: 1-18 
Johannes wil de mensen vertellen over Jezus. Hij schrijft een boek waarin hij alles over hem 
vertelt. Maar hoe begin je zo’n boek, wat is het eerste dat je moet vertellen? Johannes 
denkt er even over na en begint dan bij het allereerste begin: de dag dat God de wereld 
maakte. Eigenlijk is het verhaal van Jezus toen al begonnen, vindt hij. 
* Week 04 ■ 21/01 - 25/01: De dag van je leven  
Johannes 1: 35-52 en 2: 1-11  
Deze week ontmoeten we mensen die ‘de dag van hun leven’ beleven. Een paar mannen 
besluiten om met Jezus mee te gaan, ze laten hun oude leven achter en beginnen opnieuw. 
Het verhaal uit Johannes 2 gaat over een bruiloft. Als op die bruiloft de wijn op raakt, lijkt 
het alsof deze bijzondere dag ineens afgelopen is. Maar Jezus is er ook nog. 
* Week 05 ■ 28/01 - 01/02 
Jezus wijst naar God 
Johannes 2: 13-25, 3: 1-21 en 4: 1-26 
Jezus gaat naar de tempel, het huis van God. Maar het lijkt er wel een marktplaats! Jezus 
stuurt de verkopers weg. Later komt Nikodemus in de nacht naar Jezus toe en praat met 
hem over het koninkrijk van God. En bij een bron vertelt Jezus aan een Samaritaanse vrouw 
over het levende water. Zo vertelt hij over God aan iedereen die het horen wil. 

- Luizencontrole. 
In de week van 7 januari a.s. worden de leerlingen weer gecontroleerd op hoofdluis.  
 
- Leefstijl. 
Wij maken bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen gebruik van de 
methode ‘Leefstijl’. Deze maand staat in de groepen thema 3 centraal: Ken je dat gevoel?  
 
- Uit de kunst.  
Tijdens de lessen cultuureducatie, handenarbeid en tekenen maken we gebruik van de 
methode ‘Uit de Kunst’. In de maanden januari en februari zijn we bezig met het onderwerp: 
wonen.  
 
- Techniekmiddag. 
Op donderdag 17 januari hebben we in de groepen 4 t/m 8 weer een techniekmiddag. 
Het thema is deze keer: communicatie en elektriciteit. 
 
- Cito-toetsen. 
Vanaf 16 januari zullen de leerlingen van groep 2 t/m 8 weer Cito-toetsen maken. 
Groep 2: taal en rekenen voor kleuters. 
Groep 3: rekenen/wiskunde, spelling, woordenschat en technisch lezen.  
Groep 4 t/m 8: rekenen/wiskunde, spelling, woordenschat, technisch en begrijpend lezen. 
Groep 6 t/m 8: taalverzorging + de hierboven vermelde toetsen. 
 

http://happyrockcenter.com/over-het-hrc/


 
Groep 1 maakt de eerste toets in juni: Eind groep 1. 
De meeste kinderen van groep 1 zijn te kort op school om aan de afname van deze toets 
goede consequenties te kunnen verbinden. In de groepsmap wordt de ontwikkeling van 
deze leerlingen natuurlijk wel systematisch bijgehouden door de leerkrachten.   
 
- Oefenen met IEP-eindtoets. 
In de periode januari t/m april gaat groep 8 oefenen met de vraagstelling van de landelijke 
eindtoets. Met behulp van Junior Einstein zullen de leerlingen online en op papier 
kennismaken met de de vraagstelling van de IEP-toets.  
 
- Oefenen met Junior Einstein. 
Op onze school wordt de groepen 4 t/m 8 op het chromebook gewerkt met het online 
programma Junior Einstein. In Einstein kan online geoefend worden binnen diverse 
vakgebieden, zoals: taal, lezen, rekenen en bijv. aardrijkskunde. Veel oefenen helpt om 
ergens beter in worden. In de online leeromgeving is een zeer ruim aanbod aan oefeningen 
voor verschillende groepen met variërende moeilijkheidsgraad aanwezig. Zo kan ieder kind 
naar hartelust oefenen op zijn eigen niveau. Kinderen kunnen ook thuis inloggen en 
oefenen. Wij moedigen het thuis oefenen van harte aan! Gebruikersnaam en wachtwoord 
zijn bekend bij de leerlingen. In groep 3 zijn Wereld in Getallen, Veilig Leren Lezen en   
Leesturbo de belangrijkste programma's. 
 
- Toetsen leesprogramma ‘BOUW’. 
Op 14 en 21 januari worden de leerlingen van groep 2 en 3 getoetst op hun 
leesontwikkeling. Deze toets heeft een signalerend karakter. In groep 2 gaat het om 
voorbereidende leesactiviteiten, in groep 3 gaat het om het proces van aanvankelijk lezen 
(verloopt de taalontwikkeling op niveau?). Leerlingen waarbij zorgen zijn over hun taal-
/leesontwikkeling gaan daarna z.s.m. werken met het programma ‘BOUW’. Als er zorgen 
zijn, wordt u daarvan voor 1 februari op de hoogte gesteld.  
Juf janine Gevers zal bij de leerlingen de leestoets afnemen. Juf Mariska de Man geeft deze 
dagen les aan groep 3. 
 
- Nationale voorleesdagen. 
Van 23 januari t/m 1 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. 
Het doel van De Nationale Voorleesdagen is het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen, te bevorderen. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, 
ontwikkelt het taalgevoel en vergroot de woordenschat. Voorlezen heeft een positief effect 
op de totale ontwikkeling van kinderen. 
Het prentenboek van het jaar 2019 is: Een huis voor Harry, geschreven en geïllustreerd 
door Leo Timmers. Leo Timmers bedacht voor zijn nieuwste prentenboek een uiterst aaibaar 
hoofdpersonage: de dikke kater Harry met het kleine hartje, die op zoek moet naar een 
nieuw huis. Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. Tot Vera hem vraagt 
om tikkertje te spelen. Dat wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet meer waar hij 
is. Hoe vindt hij de weg terug naar huis? 
 
- Nationale Gedichtendag.  
Op donderdag 31 januari a.s. zal aandacht worden besteed aan de Nationale Gedichtendag.  
 
- Bezoeken scholen voortgezet onderwijs. 
Op dinsdagmiddag 15 januari a.s. brengen een aantal leerlingen uit groep 8 een bezoek aan 
het Actief College aan de Koninginneweg in Oud-Beijerland. In Het Kompas staan de ‘open’ 
dagen van scholen voor voortgezet onderwijs vermeld. Deze data kunt u ook vinden op de 
website van de diverse scholen.  

 



 
Wij raden alle leerlingen aan een aantal ‘open’ dagen te bezoeken. Voor groep 7 ter 
oriëntatie, voor groep 8 richting de definitieve keuze voor 1 april a.s.   

- Rapport en contactavonden. 
Op 11 en 14 februari hebben we de 2e schriftjesmiddagen in de groepen 4 t/m 8.  
Op 15 februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport mee naar huis. De contactavonden 
zijn op maandag 18 en woensdag 20 februari voor de groepen 1 t/m 8.  
Op dinsdag 19 en donderdag 21 februari zijn er -zo nodig- extra contactavonden voor  
groep 7/8. Over de contactavonden krijgt u later een aparte brief. Houdt u één van deze 
avonden alvast vrij?  
 
- Parnassys: ouderportaal. 
Wij gebruiken voor onze administratie en ons leerlingvolgsysteem het programma 
Parnassys.  
Binnen Parnassys werken we nu 1 jaar met het ouderportaal. In het ouderportaal kunnen 
ouders de leerlinggegevens van hun kind(eren) controleren en (zonodig) aanpassen. Ook 
kunnen ouders na het inloggen zien hoe hun kind(eren) de Citotoetsen en de 
methodetoetsen hebben gemaakt en het rapport bekijken. Vanaf dit schooljaar kunnen 
ouders ook de notities bekijken die zijn gemaakt n.a.v. met elkaar gevoerde gesprekken. We 
hopen dat iedereen intussen ‘thuis’ is geraakt in het gebruik van het ouderportaal.  
Bij vragen/opmerkingen bent u van harte welkom! 
 
-  Verjaardagen. 
Op 22 januari is juf Agnes jarig en op 25 januari is juf Lena jarig. We feliciteren hen van 
harte met hun verjaardag. De verjaardag van alle leerkrachten worden met elkaar gevierd 
op woensdag 29 mei 2019, de woensdag voor Hemelvaart.  
 
- Studiedag personeel. 
Op vrijdag 25 januari a.s. bezoeken de leerkrachten de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 
in Utrecht. De leerlingen zijn deze dag vrij. 
 
- Invulling vacature groep 6. 
Door CSG De Waard is juf Heleen Biesheuvel benoemd in de vacature van juf Sandra.  
Juf Heleen heeft de afgelopen jaren les gegeven op een school in Dordrecht. De nieuwe juf 
heeft 2 kinderen en woont in Strijen.  
De nieuwe juf zal op maandag en dinsdag werken in groep 6. Donderdag en vrijdag geeft 
meester van Schaik les aan groep 6. Op woensdag geeft meester van Schaik les aan de 
groep. In weken waarin meester van Schaik op maandag directieberaad heeft binnen CSG  
De Waard (meestal de eerste maandag van de maand) geeft juf Jacqueline v.d. Bosch op 
woensdag les aan groep 6. Deze dagen worden altijd vermeld in de maandkalender en in de 
weekmail. Juf Heleen begint bij ons op maandag 7 januari a.s., direct na de kerstvakantie.  
We zijn blij dat we de vacature van juf Sandra nog voor de kerstvakantie konden invullen. 
We hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking tussen juf Heleen en alle overige 
betrokkenen bij school. Groep 7 krijgt m.i.v. het nieuwe jaar elke woensdag van 11.30 - 
12.30 les van juf Jacqueline.  
 
- Invulling directie. 
Met ingang van 1 januari 2019 is juf Jacqueline v.d. Bosch waarnemend directeur bij 
afwezigheid van meester van Schaik. 
 
- Plusgroep. 
Met ingang van 11 januari zal juf Anke Kleijwegt elke vrijdag lesgeven aan onze plusgroep. 
Juf Anke heeft vorig jaar de opleiding ‘Hoogbegaafdheid’ gevolgd. Wij hopen haar 
deskundigheid te gebruiken bij de invulling van onze plusgroep.  
Welke leerlingen naar de plusgroep gaan, en op welk tijdstip, wordt overlegd tussen de 
groepsleerkrachten, de intern-begeleider juf Jacqueline en juf Anke Kleijwegt.  



 
Voor alle duidelijkheid: In de plusgroepen komen niet alleen kinderen met een hoge score 
op methodetoetsen en CITO-toetsen. Wij vinden welbevinden en betrokkenheid 
basisvoorwaarden voor leren. Leerlingen met sociaal-emotionele zorgen en een minder hoge 
CITO-score kunnen dus ook in de plusgroep worden geplaatst. 
 
- MR en OR. 
Door het vertrek van juf Sandra heeft de personeelsgeleding een vacature in de MR. 
Deze is op de volgende wijze ingevuld: 
Juf Jacqueline gaat vanuit de ouderraad naar de medezeggenschapsraad. 
Juf Mariëlle neemt vanuit het team plaats in de ouderraad.  
Op maandag 7 januari a.s. vergadert de ouderraad. De volgende MR vergadering is op 
donderdag 14 februari.  
 
- Afwezigheid juf Marja Gerards. 
Op maandag 17 december jl. is juf Marja Gerards geopereerd. De operatie is gelukkig 
voorspoedig verlopen. Op 21 december mocht juf Marja gelukkig naar huis. Juf Marja kan nu 
in alle rust gaan werken aan haar conditie en herstel. Als u haar een kaartje wilt sturen om 
te bemoedigen: haar adres is: 
mevr. M. Gerards 
Munnikendijk 63 
3273 LD Westmaas  
 
Een goede maand toegewenst! 
 
met vriendelijke groet,  
mede namens de collega’s, 
Steven van Schaik (dir.). 

 
 
 
 
 


