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Geachte ouders/verzorgers,
Voor maart hebben we de volgende mededelingen voor u:
- Evaluatie voortgangsgesprekken.
Voor de voorjaarsvakantie hebben we onze voortgangsgesprekken gehouden. We kijken met
tevredenheid op deze avonden terug. Bijna 100 % van onze ouders was aanwezig tijdens de
gesprekken, een prima resultaat. In de groepen 6 t/m 8 ontstonden mooie driehoek-gesprekken:
school - ouder - leerling. We complimenteren de leerlingen voor hun inbreng tijdens deze
gesprekken. Het blijft voor ouders altijd mogelijk leerkrachten zonder hun kinderen te spreken,
als daar behoefte aan is. Maakt u dan zelf een afspraak?
- Voorleeswedstrijd.
Op zaterdag 16 februari was de voorronde voor de nationale voorleeswedstrijd.
Alle schoolkampioenen van de Hoeksche Waard hebben tijdens dit evenement hun beste
beentje voorgezet. Marit Kloosterziel deed ook mee, omdat zij onze schoolkampioen voorlezen
is. Op de website staat over haar deelname meer informatie.
- Vragenlijsten CSG De Waard.
Elk jaar zet CSG De Waard een vragenlijst uit naar de ouders van haar scholen. Deze
vragenlijst wordt altijd uitgezet rond de voorjaarsvakantie. Bij de 1e vraag: Mijn oudste kind zit in:
staat groep 8 er niet bij! Wij adviseren de ouders van groep 8 deze vraag te beantwoorden met :
Mijn oudste kind zit in: groep 7. Gelukkig is bij ons groep 7/8 een 'vaste' groep: groep 7/8, zodat
dit geen probleem is voor het invullen van de vragen en de evaluatie na afname. Bij het invullen
van de lijst vragen wij u de focus te leggen op uw oudste kind op onze school, maar dit is geen
verplichting. Het invullen van de vragen kost weinig tijd.
We hopen dat u de komende 2 weken nog tijd heeft deze compacte vragenlijst in te vullen.
De vragen gaan o.a. over de veiligheid van uw kind, de kwaliteit van het onderwijs en de
onderlinge communicatie. U kunt de vragenlijst invullen t/m 15 maart a.s. Wij hopen op veel
respons. Dit is in ieders belang en veel reactie geeft een duidelijker beeld over de kwaliteit van
onze school en het onderwijs. U bent van harte uitgenodigd! Voor evt. vragen kunt u terecht bij
Steven van Schaik. Als u geen mail met gebruikersnaam + wachtwoord hebt gekregen, kunt u
een papieren uitnodiging opvragen bij juf Marja Gerards.
- Invullen vragenlijst groep 5 t/m 8.
Deze weken vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 op de chromebook een tweetal vragenlijsten
in die door CSG De Waard zijn uitgezet onder alle bovenbouwleerlingen. Een vragenlijst gaat
over de veiligheidsbeleving op school. De andere vragenlijst heeft een algemeen karakter en
gaat o.a. over de onderwijskwaliteit en de sfeer in de groep.
- Nieuwe chromebooks.
We hebben 35 nieuwe chromebooks aangeschaft voor groep 7/8 . Deze worden 5 maart
geleverd. Deze chromebooks worden ingericht met COOL van ProWise. (COOL= Cloudwise
Online Onderwijs Leerplatform).
Dit is een platform waar leerlingen hun werk kunnen vinden en makkelijk naar applicaties van
uitgeverijen en ander educatief materiaal kunnen klikken. We kunnen binnen COOL opdrachten
voor kinderen klaarzetten en inzien waar de kinderen op dat moment op hun beeldscherm mee
bezig zijn.

- Nieuwe leerlingen.
Na de voorjaarsvakantie zullen een aantal kinderen proefdraaien voordat ze in april/mei
4 jaar worden. Deze kinderen zijn: Vince Robberts, Ezra van der Wel en Xavi van Loosen. We
wensen hen en hun ouders een prettige tijd toe bij ons.
- Luizencontrole.
De groepen zijn gecontroleerd op maandag 4 maart. We bedanken de hulpmoeders opnieuw
voor hun inzet. Als uiterlijk 6 maart geen contact met u is opgenomen, hebben uw kinderen/heeft
uw kind geen hoofdluis.
- Verkeersactiviteiten.
Op vrijdag 8 maart hebben groep 1 en 2 een praktische verkeersles o.l.v. onze verkeersouder
Natasja Westdijk. Deze les vindt plaats in het speellokaal. Daar oefenen deze kinderen het
oversteken.
Op vrijdag 28 maart hebben de groepen 4 - 7 en 8 een praktische verkeersles. Groep 4 en 7
praten met elkaar over verkeersknelpunten in Westmaas. Groep 8 maakt een wandeling door
het dorp m.b.t. verkeersknelpunten en hoe we deze kunnen oplossen.
- Kind op Maandag.
De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. Het thema dat we daarbij
volgen is: Pak mijn hand. Het zijn woorden die Jezus misschien wel vaak gebruikt heeft: Pak
mijn hand, dan help ik je. Ik help je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Maar je kunt ze ook op
een andere manier zeggen. Als je zelf in de problemen zit, kun je deze woorden gebruiken als
een vraag. In deze periode horen we verhalen waarin Jezus de woorden ‘pak mijn hand’ op die
beide manieren zou kunnen zeggen. Hij steekt zijn hand uit naar mensen die het moeilijk
hebben. Zijn vriend Lazarus roept hij zelfs uit de dood tevoorschijn. Maar tegelijk horen we ook
hoe Jezus zelf het moeilijk heeft. Er zijn mensen die hem naar het leven staan, uiteindelijk wordt
hij zelfs gearresteerd en veroordeeld. Misschien heeft Jezus toen wel gebeden tot zijn Vader:
‘Pak mijn hand, laat me niet alleen.’
Met Pasen vieren we dat God dat gebed verhoort. Jezus staat op uit de dood.
Week 11 ■ 11/03 - 15/03
Als je bang bent
Johannes 10: 22-39 en 11: 1-44
In de buurt van Jeruzalem is het gevaarlijk voor Jezus en zijn leerlingen; er zijn mensen die hem
dood willen maken. Daarom zijn ze naar een veilige plek gegaan. Maar dan komt het bericht dat
Lazarus ziek is. Zal Jezus bij Lazarus op bezoek gaan, of is dat te gevaarlijk? Na twee dagen
gaan ze toch. Bij het graf van Lazarus gebeurt een wonder.
Week 12 ■ 18/03 - 22/03
Help, help, hoera!
Johannes 11: 45-47 en 12: 1-19
Er klinken verschillende geluiden door elkaar. Veel mensen juichen voor Jezus, ze zijn blij om
wat hij doet en wie hij is. Maar er zijn ook mensen die het maar niks vinden. Zij willen dat er een
einde komt aan Jezus’ optreden.
Week 13 ■ 25/03 - 29/03
Moet het echt?
Johannes 12: 20-36 en 13: 1-30
Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan gebeuren: Hij zal dood gemaakt worden en weer
opstaan. Moet dat echt? Tijdens een maaltijd knielt Jezus neer en wast de voeten van zijn
leerlingen. Hoort dat wel zo, een meester die de voeten van zijn leerlingen wast? Het moet echt
zo, vertelt Jezus. Als je bij hem wilt horen, moet je worden zoals hij.
- Leefstijl en ‘Uit de Kunst’.
Wij maken bij de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling gebruik van de methode ‘Leefstijl’.
In de maand maart staat in de groepen opnieuw het thema ‘Ik vertrouw op mij’ centraal.

Tijdens de lessen cultuureducatie maken we gebruik van de methode ‘Uit de Kunst’.
Net als in februari zijn we in maart uit deze methode bezig met het onderwerp ‘De natuur’ .
- Biddag voor gewas en arbeid.
Op woensdag 13 maart is het biddag voor gewas en arbeid.
Tijdens onze lessen godsdienstige vorming m.b.v. onze methode ‘Kind op Maandag’ zullen we
aandacht besteden aan deze dag.
- Week van het geld.
Het wordt steeds belangrijker dat kinderen al op jonge leeftijd verstandig leren omgaan met geld.
Om leerlingen hierbij te helpen, hebben de Nederlandse banken het programma ‘Bank voor de
klas’ ontwikkeld. In de ‘week van het geld’ geven bankmedewerkers gastlessen op basisscholen.
De ‘week van het geld’ is van 25 tot en met 29 maart. Met het programma Bank voor de klas
willen banken het belang van financiële educatie onder de aandacht brengen en kinderen leren
hoe zij beter kunnen omgaan met geld.
De gastlessen in de groepen 6 t/m 8 worden gegeven door Marloes Berkhout, moeder van
2 leerlingen in onze onderbouw.
- Ik eet het beter.
Ik eet het beter is een educatief programma van Albert Heijn. Binnen dit programma ontwikkelt
Albert Heijn, in samenwerking met het Voedingscentrum, verschillende initiatieven die leerlingen
actief aanzetten tot een gezonde levensstijl. Dit programma wordt uitgevoerd tussen 25 maart
en 1 april.
25 - 1 april: Ik eet het beter: Expeditie Lekker in je Vel (7/8)
28 maart: Ik eet het beter: Stapel Gezond (groep 4/5)
28 maart: Ik eet het beter: Over de Tong (groep 6)
28 maart: Ik eet het beter: Klasse Lunch (groep 7/8)
- Bezoek Klein Profijt / Hoeksche Waardsch Landschap.
Op dinsdag 5 maart brengt groep 7/8 een bezoek aan Klein Profijt in Oud-Beijerland.
Groep 3 brengt op 15 maart een bezoek aan het Natuurbezoekers Centrum in Numansdorp.
- Plusgroep De Weerklank.
Op vrijdag 8 maart gaat de plusgroep definitief van start. Deze wordt geleid door juf
Anke Kleijwegt. In de even weken is er een plusgroep voor de bovenbouw. In de oneven weken
is er een plusgroep voor de onderbouw.
Juf Anke zal de komende weken ook de leerkrachten begeleiden bij het compacten van leerstof.
Als het compacten is geborgd zal er elke week een plusmoment zijn voor alle leerlingen. De
leerlingen die starten in de plusgroep hebben we hierover geïnformeerd tijdens de
voortgangsgesprekken.
- Jarig…..
Op donderdag 28 februari was juf Mariëtte jarig. Juf Mariska is jarig op maandag 11 maart. We
wensen beide leerkrachten nog vele jaren in goede gezondheid toe.
- Her- en bijscholing personeel.
Op 12 en 13 maart is meester van Schaik afwezig wegens een 2-daagse met de andere
directeuren van onze stichting. Het thema van de 2 daagse is dit jaar het organiseren en
uitvoeren van kwaliteitsaudits tussen scholen van CSG De Waard.
Voor vragen kunt u deze dagen terecht bij onze wnd. directeur juf Jacqueline.
Juf Lena geeft 13 maart les aan groep 6.
Deze maand zullen enkele leerkrachten deelnemen aan diverse netwerken:
Er zijn deze maand netwerkbijeenkomsten voor rekenen & wiskunde, cultuureducatie
en hoogbegaafdheid. Tevens is er deze maand een cursus ‘In gesprek met ouders’.
Vanuit leerKRACHT zijn diverse leerkrachten t/m de zomervakantie bezig met een tweetal
onderwerpen:

* thematisch werken (juf Mariëtte, juf Lena en juf Jacqueline)
* omgaan met elkaar (juf Agnes, juf Heleen, meester van Schaik)
Op woensdag 20 maart hebben juf Jacqueline en meester van Schaik een leerKRACHT
teamforum met andere scholen die in het 2e jaar zitten van leerKRACHT. Het thema is deze
dag: Samen Verder. Juf Lena geeft ook deze dag les aan groep 6.
- Ouderportaal Parnassys.
Met ingang van 15 februari jl. staat het ouderportaal binnen Parnassys weer open en kunt u
binnen Parnassys uw kind weer volgen.
In het ouderportaal kunt u het verslag lezen van voortgangsgespekken die voor de vakantie
gehouden zijn. Dit verslag staat bij notities: start-voortgang-evaluatiegesprekken. Door op
reageer te klikken, kunt u het verslag aanvullen of een akkoord geven.
Wij hopen dat u uiterlijk 15 maart reageert. Als er op 15 maart nog niet is gereageerd, gaan wij
ervan uit dat het verslag akkoord is en is het verslag definitief vastgesteld.
- Staking onderwijs 15 maart.
Op veel scholen: van primair t/m universitair onderwijs wordt deze dag gestaakt. Hierover bent u
onlangs geïnformeerd. Ter herinnering: Ook wij vinden dat er meer geld naar het onderwijs
moet. Aandachtspunten zijn:
* het salaris, van met name schoolassistenten en directies, moet omhoog (deze groepen hebben
nog geen salarisverhoging gehad).
* de werkdruk van leerkrachten moet omlaag (minder administratieve taken).
* het vinden en behouden van kwalitatief goede leerkrachten voor goed onderwijs.
(er is nu een groot tekort aan vervangers; in de komende jaren zal het lerarentekort enorm groot
worden).
Wij vinden deze aandachtspunten ook enorm belangrijk, maar zullen niet staken zolang de
vakbonden nog in overleg zijn met het ministerie van OC & W.
15 maart is bij ons voor de leerlingen en leerkrachten dus een normale schooldag.
- Koningsspelen 2019.
Dit jaar zijn de koningsspelen op vrijdag 12 april. De school is op 19 april gesloten wegens de
paasvakantie (Goede Vrijdag). We beginnen de ‘spelen’ met een ontbijt en een feestlied. Daarna
is er aandacht voor sport en spel. De exacte invulling van deze morgen wordt later met u
gedeeld. Op donderdagmiddag 11 april zullen we met de bovenbouw aandacht besteden aan
het oorlogsmonument ‘De Traan’ op het Dorpsplein.
Een goede maand toegewenst!
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Steven van Schaik.

