
 
 
                                                MAANDBRIEF februari 2019 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Geachte ouders/verzorgers van onze leerlingen, 
 
Voor de maand februari hebben we de volgende mededelingen voor u: 
 
* Leesactiviteiten. 
Tot en met 1 februari hebben we in de groepen extra aandacht besteed aan voorlezen i.v.m. 
de nationale voorleesdagen. Vanaf 31 januari is er in de groepen ook aandacht besteed aan 
de Poëzieweek. 
 
* Voorleeskampioen. 
Marit Kloosterziel is dit jaar onze voorleeskampioen. Zij zal ons vertegenwoordigen tijdens de 
regionale voorleeswedstrijd Hoeksche Waard die op zaterdag 16 februari a.s. wordt 
gehouden in de Buitensluis, restaurant Amalia. 
Adres: Bernhardstraat 25 3281 BC Numansdorp. 
Aanvang: 9.00 uur; eindtijd ong. 11.15 uur.. 
 
* Leestoetsen. 
In januari zijn de leerlingen van groep 2 en 3 getoetst op hun taal- en leesontwikkeling.  
De resultaten geven ons inzicht in de taal-en leesontwikkeling van de kinderen en geven ons 
informatie over de zorg die individuele leerlingen nodig hebben. Een aantal leerlingen zal 
n.a.v. deze resultaten gaan werken met het programma ‘BOUW’. Als uw kind met dit 
programma gaat/blijft lezen wordt u hiervan op de hoogte gesteld door de groepsleerkracht 
of juf Jacqueline.  
Het is belangrijk dat kinderen ook thuis lezen en worden voorgelezen. Het maken van veel 
lees’kilometers’ bevordert het automatiseren van letters en klanken en bevordert de 
ontwikkeling van het technisch lezen.  
 
* Groepsplannen. 
Voor de voorjaarsvakantie zijn in de groepen 2 t/m 8 Cito-toetsen afgenomen. 
De resultaten zullen worden gebruikt bij de invulling van de groepsplannen voor de komende 
maanden. De resultaten van de Cito-toetsen staan op de rapporten die op 15 februari a.s. 
worden uitgedeeld.  
 
* Schriftjesmiddag. 
Op maandag 11 en donderdag 14 februari hebben we de ‘schriftjes’middagen.  
De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen na schooltijd in hun lokaal hun (werk)schriften aan hun 
(groot)ouders laten zien en vertellen wat ze allemaal hebben geleerd. 
Natuurlijk is ook de leerkracht in het lokaal aanwezig voor specifieke vragen. We hopen op 
uw aller komst! Er zijn geen ‘schriftjes’middagen voor groep 1/2 en 3. De ouders van deze 
leerlingen komen al vaker in het lokaal van hun kinderen om het werk te bekijken. 
 
* Contactavonden.  
U heeft afgelopen vrijdag een uitnodiging ontvangen voor de komende contactavonden.  
S.v.p. uiterlijk 8 februari inleveren met uw voorkeur m.b.t. data.  
De gesprekken in groep 1 t/m 5 duren 10 minuten, hierbij zijn geen kinderen aanwezig.  
De gesprekken in groep 6 t/m 8 duren 20 minuten per leerling. In deze groepen (6 t/m 8) zijn 
ook de kinderen aanwezig tijdens het gesprek.  



Met groep 8 wordt ook de keuze van een vervolgschool besproken. U krijgt uiterlijk 13 
februari het invulstrookje terug met de datum en tijd waarop u wordt verwacht in de 
verschillende groepen. 
rooster: 
maandag 18 februari: groep: alle groepen  
dinsdag 19 februari: groep 6 en 7/8 
woensdag 20 februari: alle groepen 
donderdag 21 februari: groep 7/8   

* Parnassys: online. 
Vanaf 15 februari kunt u de resultaten van uw kinderen weer inzien in Parnassys. Tevens 
kunt u vanaf deze datum het rapport weer online bekijken. Op de gesprekken en het verslag 
daarvan kunt u na 4 maart reageren bij notities in het ouderportaal. Wanneer u voor 1 april  
niet heeft gereageerd op het verslag gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het door de 
leerkracht geschreven verslag. Bij onduidelijkheden en vragen over het ouderportaal in 
Parnassys kunt u contact opnemen met dhr. van Schaik.  
 
* School Maatschappelijk Werk. 

Onze schoolmaatschappelijk werkster, Fleur Krebbers, kunt u bij vragen over het opvoeden 
en begeleiden van uw kind op de volgende wijze bereiken: 
tel: 088-9004000, mobiel: 06-40799650 
mail: f.krebbers@kwadraad.nl 
 
* Schoolarts groep 2. 
Op 4 en 7 februari worden de leerlingen van groep 2 onderzocht door de schoolarts. 
Betrokken ouders hebben hierover al informatie gehad via de groepsleerkrachten. 

* Logopedie op school. 
Vanaf februari 2019 is Maartje Odekerken namens logopediepraktijk Cromstrijen werkzaam 
op school. De behandelingen vinden plaats op afspraak. Wanneer u begeleiding voor uw 
zoon of dochter wenst, kunt u contact opnemen door te bellen naar het algemene 
telefoonnummer 0186-680176 of een mailtje te sturen naar info@logopediepraktijk.org 
Logopedie kan uw zoon of dochter onder andere ondersteunen, wanneer er problemen zijn 
met: 

● het begrijpen van taal 
● het onthouden en gebruiken van woorden (woordenschat) 

● het maken van goede zinnen 
● voorbereiding op het leren lezen 
● begrijpend lezen 
● duidelijk praten (klanken uitspreken) 
● het mondgedrag, open mond, duimen, kwijlen, slissen 
● het vloeiend spreken (stotteren) 
● stemproblemen, bijvoorbeeld heesheid 

Logopedie wordt 100% vergoed vanuit de basisverzekering, voor kinderen onder de 18 jaar 
geldt er geen eigen risico. U heeft wel een verwijzing van de (huis)arts nodig. 
Wanneer u vragen heeft kunt u ons uiteraard vrijblijvend bellen. U bent van harte welkom. 
Monique Meulenkamp, 0620451869  /  Gertrude Punt-Stoopendaal 0624598855 
 
* Kind op Maandag. 
Aan het begin van het jaar wensen mensen elkaar het goede toe: dat het maar weer mooi 
jaar mag worden! Het thema van Kind op Maandag is in deze weken: ‘Het beste!’ Dat kun je 
iemand toewensen, maar wat is eigenlijk het beste? We lezen deze periode verhalen over 
Jezus. Hij liet in woord en daad zien wat je je kunt voorstellen bij ‘het beste’. Verdrietige 
mensen worden getroost, zieke mensen worden beter en wie niet ziek was gaat zich ook een 
beetje beter voelen. Dat is wat er gebeurt als God de mensen opzoekt. Noem het gerust ‘het 
beste’.   
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We lezen de verhalen over Jezus uit het Evangelie van Johannes. Johannes schreef een 
bijzonder boek over Jezus, met een veelzeggend begin. Dit Evangelie begint niet met een 
stal in Bethlehem of met het eerste optreden van Jezus, maar met een lied: ‘In het begin was 
het woord.’ Het lijkt alsof Johannes wil zeggen: Het verhaal van Jezus begon eigenlijk al op 
de dag van de schepping. Toen God sprak en het licht werd. Vanaf dat moment is het 
verhaal van zijn liefde voor mensen gaan leven. 
 
Week 6: 4 t/m 8 februari 2019 
Een zoon wordt beter, Johannes 4:46-54 
Het bad van Betsaida, Johannes 5:1-18 
Jezus en de Vader, Johannes 5:19-23 

Week 7: 11 t/m 15 februari 2019 
Jezus en het Loofhuttenfeest, Johannes 7:1-17 
Jezus schrijft in het zand, Johannes 8:1-11 
Het licht van de wereld, Johannes 8:12-20 

Week 8/9: 18 feb. t/m 1 maart 2019 
Een blinde man wordt beter, Johannes 9:1-12 
Is hij het wel? Johannes 9:13-23 
Wie is hier blind?, Johannes 9:24-41 

* Rijksmuseum Amsterdam. 
Op dinsdag 12 februari brengen de groepen 6 t/m 8 een bezoek aan het Rijksmuseum in 
Amsterdam. De leerlingen gaan met een bus. De groepen vertrekken om 7.00 uur bij school 
en zijn om ong. 14.45 uur bij school terug. De kinderen zorgen zelf voor eten en drinken. 
Het programma in het museum is van 10.00 uur tot 12.00 uur.  
De leerlingen worden begeleid door juf Heleen Biesheuvel en juf Mariska de Man en  
2 ouders. We hopen op een gezellige en leerzame dag. 
De kosten van deze excursie wordt door school betaald. Tijdens het bezoek worden de 
leerlingen in 2 groepen verdeeld, met ieder een eigen workshop: 
 
* Beschrijving programma `Sporenonderzoek naar Rembrandt´: 
De leerlingen doen proefjes met pigmenten en verftechnieken. Samen maken zij een 
onderzoeksrapport van een Rembrandt-schilderij. De opgedane kennis wordt gelinkt aan de 
echte schilderijen tijdens een rondleiding over de Gouden Eeuw. Zo komen de leerlingen tot 
verrassende inzichten over Rembrandts schilderijen en onderzoekstechnieken die worden 
gebruikt in het Rijksmuseum. 
 
* Beschrijving programma ‘Ontdekkers en Reizigers’: 
Deze beeldende workshop gaat over de eerste expedities naar de Oost. In het museum 
vinden leerlingen sporen van de VOC, onderzoeken zij deze geduchte macht en zien zij met 
eigen ogen luxe handelswaar uit die tijd. In het Atelier van de Tekenschool tekenen en 
schilderen leerlingen een rijk reisverslag met zelfgemaakte inkt en verf. 
 
* Diverse vakgebieden. 
Tijdens de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling met de methode ‘Leefstijl’ is het thema in 
de maand februari: ‘Ik vertrouw op mij’.  
In de creatieve lessen m.b.v. de methode ‘Uit de Kunst’ is het onderwerp deze maand: ‘De  
natuur’. 
 
* Bedrijfsbezoek stichting leerKRACHT. 
Op donderdag 7 februari zijn juf Jacqueline en meester van Schaik afwezig. 
In het kader van stichting leerKRACHT hebben zij deze dag een bedrijfsbezoek bij 
‘De Efteling’ in Kaatsheuvel. We hopen op een leerzame en een inspirerende dag voor hen. 
 
 



* Voorjaarsvakantie. 
De voorjaarsvakantie is van 25 februari t/m 1 maart a.s. Na de voorjaarsvakantie zal de 
luizencontrole opnieuw plaatsvinden. Wij verzoeken iedereen de kinderen goed in de gaten 
te houden en geregeld te controleren op neten/hoofdluis.  
In de voorjaarsvakantie is op 28 februari juf Mariëtte Bouman jarig. We wensen haar alvast 
een prettige verjaardag toe. 
 
* Van juf Marja: 
Zoals velen van u al gezien hebben, loop ik weer rond op school. Nog niet de volle werktijd 
maar dat gaat eraan komen, want het gaat heel goed.  
Ik wil via deze maandbrief iedereen heel hartelijk bedanken voor de belangstelling zoals de  
vele bloemen, post, mail- en app verkeer en niet te vergeten de kindertekeningen! 
Heel veel dank! 
 
* Kerstdiner: 
Van het kerstdiner zijn er nog een witte ovale ovenschaal en 2 soepopscheplepels over. 
Van wie zijn deze? 
 
Een goede maand toegewenst! 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de collega’s,  
dhr. S. van Schaik.     
 

* Dankzegging. 
Via de maandbrief wil ik alle ouders, kinderen en collega’s bedanken voor hun mails, apps en 
kaarten van medeleven na het overlijden van mijn vader. Het is goed te ervaren dat zoveel 
mensen aan je denken in moeilijke tijden. Iedereen bedankt! 
De kinderen van groep 6 willen we bedanken voor de mooie tekeningen en de vele 
gedichten die ze met juf Heleen hebben gemaakt. Het is een schitterend boekwerk geworden 
met veel bemoedigende en lieve woorden. Dank daarvoor!  
Steven van Schaik en gezin. 
 


