
 
 

maandbrief april 2019 
 
Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen. 
Aan het begin van de maand april hebben we de volgende mededelingen voor u: 

Welkom aan… 
Op 1 april is Vince Robberts 4 jaar geworden. 15 april wordt Ezra van der Wel 4 jaar. 
We wensen deze kinderen een prettige en leerzame tijd toe op onze school. 
De komende weken zullen een aantal 3-jarige kinderen van COKD Piratenland en PSZ De 
Minimaasjes komen spelen in onze kleutergroep. 
Dit gebeurt op woensdagmorgen 3 april (kinderen PSZ) en op donderdagmorgen 11 april 
(kinderen COKD). 
 
Buitenlesdag 
Op dinsdag 2 april was de Nationale Buitenlesdag 2019. Aan deze buitenlesdag deden  
ruim 2600 scholen mee in Nederland. 
Tijdens de buitenlessen  ervaren kinderen meer plezier in de lessen, omdat ze ‘buiten’ zijn 
en dus meer bewegen dan in de schoolbanken. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen 
lesstof beter onthouden als ze af en toe buiten mogen leren. Iedere groep heeft deze dag op 
eigen wijze ingevuld. Alle groepen deden deze dag minimaal 1 activiteit buiten.  
 
Verkeer en het examen VVN. 
Op 5 april heeft groep 6 een praktische verkeersles: de educatieve fietsroute. Bij deze les is 
de hulp van een aantal ouders noodzakelijk. U kunt zich aanmelden bij onze verkeerouder, 
Natasja Westdijk. Een aanmeldformulier hangt ook bij het lokaal van groep 6. 
Op donderdag 4 april is het nationaal verkeersexamen voor de basisscholen, georganiseerd 
door VVN. We doen hieraan niet mee. We organiseren een eigen verkeersexamen voor 
groep 8. Dit examen wordt gekoppeld aan de schoolroute die de kinderen moeten rijden 
naar de scholen voor voortgezet onderwijs. De exacte datum hiervan is nog niet bekend. 
 
Voorlichting online veiligheid. 
Op woensdagochtend 10 april krijgt groep 7-8 een voorlichting over online veiligheid. 
Jongeren zijn heel erg bezig met het ontwikkelen van een eigen identiteit en het al een 
beetje loskomen van hun ouders. Daarbij gaat ieder kind wel eens te ver. Ook op internet, 
via hun smartphone, gaan kinderen wel eens te ver. Het lijkt soms onschuldig, maar het kan 
grote gevolgen hebben voor henzelf en voor anderen. In de voorlichting wordt met de 
kinderen uitgezocht wanneer ze te ver gaan, hoe ze kunnen voorkomen dat ze in hele 
vervelende situaties verzeild raken en wat ze kunnen doen als dat toch is gebeurd. Voor alle 
ouders van school is er een oudervoorlichting over dit onderwerp op dinsdagavond 14 mei 
op school.  
 
Koningsspelen 2019. 
Op vrijdag 12 april doen we weer mee aan de Koningsspelen. We beginnen om 8.30 uur en 
sluiten af om 12.30 uur. Voor de kinderen hebben we een leuk en actief Hollands 
programma samengesteld. We maken een reis langs alle provincies van Nederland met 
bijpassende spelletjes. We hebben deze morgen de hulp nodig van een groot aantal ouders. 
Helpt u mee? Het programma ziet er als volgt uit: 
8.30 - 9.30 uur : We starten met het lied en de dans ‘Pasapas’ van Kinderen voor Kinderen 
op het schoolplein. Daarna hebben de kinderen in hun eigen groep het koningsontbijt.  
Graag eigen bord, beker en bestek voorzien van naam meegeven aan uw kind(eren).  
9:45 - 12.30 uur : Alle groepen doen op het korfbalveld 14 spelletjes.  
Meer info en opgeven om te helpen: zie brief Koningsspelen vanuit de commissie. 
 



Voor de Koningsspelen op vrijdag 12 april zijn wij nog op zoek naar de volgende materialen:  
- jeu de boules ballen (kinderset, 12 ballen)  
- twee grote oude pyjama broeken   
- 2 oude lakens  
- 4 oude kussen  
- 2 paar oude klompen (kindermaat of volwassen maat)   
- oude verkleedkleren  
- 2 sjoelbakken  
De materialen kunt u afgeven bij juf Marja.   
Graag materialen voorzien van naam en weer ophalen op vrijdag 12 april op het korfbalveld. 
Alvast bedankt voor jullie hulp! 

Oorlogsmonument Westmaas. 
Sinds 18 april 2018 beschikt Westmaas over een eigen oorlogsmonument. Dit monument is 
vorig jaar bij de Dorpskerk onthuld en heeft de naam ‘De Traan’. De scholen hebben 
besloten dit monument te adopteren en er jaarlijks aandacht aan te besteden in de lessen 
geschiedenis en burgerschap. In de maand april wordt in de bovenbouw elk jaar aandacht 
besteed aan de Tweede Wereldoorlog. Na deze lessen zullen de groepen 5 t/m 8 op 11 
april de oorlog herdenken bij dit monument. We gaan om 14.30 uur naar het monument, 
zullen daar bloemen leggen en vervolgens 1 minuut stil zijn.  
Na deze herdenking mogen de kinderen naar huis. Dit zal om ong. 15.00 uur zijn. De 
groepen 1 t/m 4 blijven op school en hebben les tot 15.15 uur.  
 
4 mei. 
Op 4 mei is de officiële herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Er is ook een herdenking  
bij ‘De Traan’. 3 kinderen zullen meewerken aan de officiële herdenking van de oorlog bij 
het oorlogsmonument ‘De Traan’. Twee leerlingen zullen een gedicht voordragen tijdens de 
bijeenkomst in de Dorpskerk. Een leerling zal assistentie verlenen bij de kranslegging bij het 
monument. Tenslotte zullen de leerlingen -onder begeleiding- grafkaarsen aansteken en 
plaatsen bij de 3 oorlogsgraven op de begraafplaats in Westmaas. De kinderen worden  
deze avond begeleid door meester van Schaik. 
Programma: 19.00 - 19.40 uur: ontmoeting in de kerk   
19.50 - 20.00 uur: kranslegging bij monument  
20.15 - 20.40 uur: stille tocht naar alg. begraafplaats  
20.40 - 21.10 uur: samenzijn in De Munnik  

 
Eindtoets basisonderwijs. 
De IEP-eindtoets in groep 8 wordt afgenomen op dinsdagmorgen 16 april en woensdag      
17 april. Groep 8 wordt tijdens de toets begeleid door juf Jacqueline. Groep 7 krijgt dan -in de 
hal- les van meester van Schaik. In de week van 6 mei komt de uitslag binnen. De uitslag 
van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst én geeft 
een schooladvies. Voor meer informatie: zie: www.toets.nl/voorouders 
Groep 6 krijgt 17 april les van juf Lena.  
 
Bijbelverhalen in de groepen. 
Op school 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. Pak mijn hand 
maar, dan breng ik je verder. De woorden ‘Pak mijn hand’ zijn een uitnodiging, een belofte. 
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. Misschien zelfs 
als een gebed: ‘Pak mijn hand’, laat me niet alleen. 
 
Deze weken vertellen we op school 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 het zelf moeilijk heeft. Er zijn mensen die hem naar 
het leven staan. 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.  
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We vertellen de komende weken de volgende verhalen: 
Week 14: 1 t/m 5 april 2019 
Petrus zal Jezus in de steek laten, Johannes 13:36-38 
Jezus wordt gevangen genomen, Johannes 18:1-11 
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Johannes 18:12-27 
Week 15: 8 t/m 12 april 2019 
Jezus bij Pilatus, Johannes 18:28-40 
Pilatus besluit dat Jezus gekruisigd moet worden, Johannes 19:1-16 
Jezus sterft, Johannes 19:16-37 
Week 16: 15 t/m 19 april 2019 
Jezus wordt begraven, Johannes 19:38-42 
Het graf is leeg, Johannes 20:1-18 
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, Johannes 20:19-23 

Paasviering. 
Op 18 april hebben we de paasviering in het speellokaal. De paasviering vindt plaats om 
ong. 8.45 uur. Na ong. 11.15 uur de paasviering hebben de leerlingen een ‘vroege’ 
paaslunch. Graag eigen bord, beker en bestek voorzien van naam meegeven aan uw 
kind(eren). De leerlingen krijgen om 12.00 uur vakantie. 
Na de vakantie worden de kinderen op 6 mei weer op school verwacht. 

Dag tegen pesten. 
Op 19 april is het ‘De dag tegen pesten’. Het gaat hierbij niet alleen om zichtbaar en 
hoorbaar pestgedrag, maar ook om pestgedrag via sociale media, o.a. in een app-groep. 
Ook tijdens lessen Leefstijl wordt aandacht besteed aan NIET-pesten. Ons beleid hierover 
kunt u lezen op onze website. 
Signalen van pesten op school: 
* mag niet meedoen bij spelletjes of wordt als laatste gekozen 
* schoolprestaties gaan achteruit 
* vermijdt de speelplaats of blijft dicht bij de leraar tijdens pauzes 
* ziet er ongelukkig, gestrest, depressief uit 
* klaagt over buikpijn, hoofdpijn 
* heeft misschien niet één goede vriend 
* bezittingen worden afgenomen of verstopt 
* wordt uitgelachen, onvriendelijk benaderd 
 
Nascholing en netwerken leerkrachten. 
Op 3 april is er een studiemiddag Passend Onderwijs. Deze middag wordt o.a. aandacht 
besteed aan preventieve zorg aan leerlingen met leesproblemen. 
Op 10 april is er binnen CSG De Waard een netwerkbijeenkomst: ‘Werken met het jonge 
kind’. Daarnaast zal een aantal leerkrachten deze middag en avond een studiebijeenkomst 
van leerKRACHT bijwonen. 
Op 17 april heeft juf Agnes binnen CSG De Waard een netwerkbijeenkomst over identiteit. 
Meester van Schaik is donderdag 18 april afwezig. Deze dag vervolgt hij zijn opleiding 
Maatschappelijk Ondernemen in het onderwijs.   
 
Thematisch werken. 
In overleg met leerKRACHT hebben we besloten dit schooljaar 4 onderwerpen aan te 
pakken m.b.t. onze onderwijskwaliteit. In april en mei is het onderwerp: ‘Thematisch werken’. 
 
Tijdens thematisch werken kiest elke groep een centraal thema gedurende een aantal 
weken. Aan dit thema wordt aandacht besteed tijdens diverse lesactiviteiten. In groep 1/2 en 
4/5 is het thema ‘lente’. In groep 3 is het thema ‘uitvindingen’. Groep 6 werkt over het 
thema ‘oorlog en vrede’ en groep 7/8 over ‘gamen’.   
Thematisch werken betekent dat de groep tijdens bijv. wereldoriëntatie, taal- en 
expressievakken de lesdoelen verbindt aan het gekozen thema.  
 
Plusgroep juf Anke. 
Sinds enkele weken hebben we op vrijdagmorgen een Plusgroep o.l.v. juf Anke Kleijwegt.  
De onder- en bovenbouwleerlingen zijn ieder 2x naar deze groep geweest.                          



De kinderen (en wij) zijn zeer enthousiast over deze onderwijsmogelijkheid.  
 
Vakantie. 
De meivakantie is van donderdag 18 april vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 3 mei. 
De leerlingen hebben daarna weer school op 6 mei.  
 
Schoolfotograaf. 
De schoolfotograaf komt op maandag 6 mei naar onze school. 
Meer informatie volgt t.z.t. via de ouderraad. 
 
OR: violenactie. 
De opbrengst van de violenactie bedraagt € 730,86 . 
We bedanken de ouderraad voor hun inzet, de kinderen voor het verkopen van de violen en 
anderen voor het kopen ervan. De opbrengst komt vanzelfsprekend ten goede aan de 
leerlingen van onze school.  
 
Op reis. 
Op 18 september gaan de groepen op schoolreis 
groep 1/2 : Plaswijck - Rotterdam 
groep 3-6 : Ouwehandsdierenpark - Rhenen 
groep 7/8 is deze dag vrij. 
In het nieuwe schooljaar gaat groep 7/8 van 25 t/m 27 september op schoolkamp naar 

Heino. De eigen bijdrage per kind bedraagt  € 75,-  per leerling. 
De overige kosten neemt de ouderraad voor haar rekening. 
Wij verzoeken de ouders dit bedrag uiterlijk 1 juli 2019 over te maken op bankrek. 
NL48RABO036.99.57.482 van de ouderraad o.v.v. schoolkamp 2019 + naam kind.  
 
Medezeggenschapsraad. 
Op woensdag 8 mei vergadert onze medezeggenschapsraad. Als u bepaalde punten door 
deze raad besproken wilt hebben, kunt u deze doorgeven aan de secretaris, juf Mariëtte 
Bouman, email: m.bouman@csgdewaard.nl  of aan iemand van de oudergeleding. 
 
Een goede maand toegewenst. 
 
Met vriendelijke groeten,  

mede namens de collega’s, 
Steven van Schaik. 
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