
 
 

maandbrief mei 2019 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Geachte ouders / verzorgers, 
 
Hierbij de maandbrief voor de maand mei. Wij wensen u een goede maand toe. 
 
Europees schoolfruit. 
De afgelopen maanden hebben de leerlingen 3 x per week gratis groente of fruit gekregen 
van de Europese Unie. Deze periode is nu beëindigd. Vanaf mei zorgen de leerlingen weer 
zelf alle dagen voor fruit, koek of een boterham voor in de pauze. Woensdag blijft voor alle 
groepen fruitdag. We hopen natuurlijk dat, net als tijdens de gratis groente en fruitdagen, 
iedereen minimaal 3x per week zorgt voor een gezond tussendoortje voor in de pauze.  
 
Koningsspelen 2019. 
Op vrijdag 12 april waren de Koningsspelen. We hadden voor de kinderen een leuk en actief 
Hollands programma. Iedereen maakte een reis langs de provincies van Nederland.  
We bedanken iedereen die ons deze morgen heeft geholpen. Mede door deze hulp kunnen 
we terugkijken op zeer geslaagde Koningsspelen.  
 
Oorlogsmonument ‘De Traan’. 
In april is in de midden- en bovenbouw veel aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. 
Het thema was ‘Oorlog en Vrede’. Dit thema is afgesloten met een bezoek aan het 
oorlogsmonument op donderdagmiddag 11 april. Een drietal leerlingen heeft tijdens deze 
herdenking -namens de school- een bloemstuk gelegd bij het monument.  
 

 lint: ter herinnering en overdenking. 
 
4 mei. 
Op 4 mei wordt voor de eerst een dodenherdenking gehouden bij het nieuwe 
oorlogsmonument naast de Dorpskerk. De herdenking speelt zich af rond het monument  
‘De Traan’ dat herinnert aan tien mannen, verbonden met Westmaas en omgeving, die in de 
Tweede Wereldoorlog door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Bij de herdenking, 
georganiseerd door de Oranjevereniging “Koningin Wilhelmina”, is iedereen welkom. 
Twee leerlingen zullen een gedicht voordragen tijdens de bijeenkomst in de Dorpskerk.  
De andere leerlingen (2) zullen daarna assisteren bij de kranslegging bij het monument. 
Tenslotte zullen de leerlingen -onder begeleiding- grafkaarsen aansteken en plaatsen bij de  
3 oorlogsgraven op de begraafplaats. De kinderen worden deze avond begeleid door 
meester van Schaik. 
Programma:  
19.00 - 19.40 uur: herdenking in de kerk.   
19.50 - 20.00 uur: kranslegging bij monument.  
20.15 - 20.40 uur: stille tocht naar alg. begraafplaats, aansteken herdenkingskaarsen door 
leerlingen bij de 3 oorlogsgraven. 
20.40 - 21.10 uur: samenzijn in De Munnik. 



 
Schoolfotograaf. 
Op maandag 6 mei komt de schoolfotograaf op school.  
De fotograaf maakt onder schooltijd foto's van individuele leerlingen en foto's van 
broertjes/zusjes die op onze school zitten. Ook worden groepsfoto's gemaakt.  
Vanaf 15.15 uur worden o.a. gezinsfoto’s gemaakt. De fotograaf maakt 2 foto's per gezin.  
De lijst met tijden en namen hangt in de hal van school.   
 
Groep 4/5 : bezoek bloemenkwekerij. 
Op dinsdag 7 mei brengt groep 4/5 een bezoek aan bloemenkwekerij de Roon in 
Mijnsheerenland. We vertrekken om 10.15 uur vanaf school en zullen om 12.00 uur weer 
terug zijn. Voldoende ouders hebben zich aangemeld voor het vervoer en de begeleiding. 
Bedankt! We hopen op een leerzaam en gezellig bezoek.  
 
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. 
 
Eindtoets Basisonderwijs groep 8. 
In april hebben de leerlingen van groep 8 deelgenomen aan de Eindtoets Basisonderwijs.  
De resultaten krijgen we waarschijnlijk op 8 mei binnen. Hoewel alle leerlingen van groep 8 
al zijn ingeschreven op hun nieuwe school, is het voor hen en de school toch een spannend 
moment. We hopen op een positieve uitslag voor iedereen. 

Luizen op school. 
Na de meivakantie vindt z.s.m. de luizencontrole plaats.  
Als u voor 11 mei niet bent gebeld, heeft uw kind geen luis. 
 
Muzieklessen op school. 
In de maanden mei en juni zal muziekvereniging Prinses Juliana uit Klaaswaal weer een 
aantal muzieklessen verzorgen op onze school. 
Op 10 mei zal tijdens deze muziekles aandacht worden besteed aan koper blaas- 
instrumenten.  
 
Moederdag: 12 mei. 
De afgelopen weken is door de leerlingen weer hard gewerkt aan een Moederdag cadeau.  
We hopen dat u het geschenk zult waarderen.  

Voorlichting online veiligheid. 
Op woensdagmorgen 10 april jl. heeft groep 7/8 voorlichting gehad over online veiligheid.  
Voor alle ouders is er een oudervoorlichting over dit onderwerp op dinsdagavond 14 mei op 
school, aanvang 19.30 uur. De voorlichting wordt gegeven in het lokaal van  
groep 7/8. Iedereen van harte welkom! 
 
Studiedagen personeel. 
De leerkrachten hebben op woensdag 22 mei een studiedag. Deze dag zullen we werken 
aan de jaarplanning voor het schooljaar 2019-2020. Tevens zullen we deze dag beslissen 
welke onderwijskundige zaken we volgend jaar zullen aanpakken.  
Tevens zullen we deze dag het afgelopen schooljaar met elkaar evalueren. 
De leerlingen zijn deze dag vrij! 
Op woensdagmiddag 29 mei a.s. hebben juf Marja Gerards, juf Mariëtte Bouman en meester 
van Schaik een herhalingscursus BHV (Bedrijfshulpverlening). 
 
Mees- en juffendag: 29 mei. 
Op woensdag 29 mei vieren alle leerkrachten hun verjaardag in de groep. Hoe de dag wordt 
ingevuld wordt door de leerkrachten zelf bepaald. Er is geen schoolbreed programma.  
Voor deze verjaardagen wordt geen geld ingezameld voor een cadeau.  
Kinderen mogen zelf iets meenemen voor de ‘jarige’ leerkracht, maar de leerlingen zijn tot 
niets verplicht. In de groepen zijn de volgende leerkrachten aanwezig: 
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groep 1/2: juf Agnes en juf Lena 
groep 3: juf Janine en juf Mariëlle  
groep 4/5: juf Mariëtte 
groep 6: juf Heleen en meester van Schaik 
groep 7/8: juf Jacqueline  
We beginnen de verjaardagen in de groepen om 8.30 uur en zijn om 12.30 uur uit.  
Ook juf Marja Gerards viert deze dag haar verjaardag.  
 
* Verhalen Kind op Maandag. 
Veel kinderen hebben plannen voor later. Iedereen heeft verwachtingen en hoop voor de 
toekomst. Maar wanneer begint die toekomst eigenlijk? En wat kun je er zelf aan doen om je 
gedroomde toekomst dichterbij te brengen?  
In de groepen is het thema deze maand: ‘Later begint nu’. We lezen het verhaal van Ruth, 
een jonge vrouw uit Moab. Het verhaal laat zien dat het leven soms heel anders loopt dan je 
verwacht.  
In de week voor Pinksteren horen de kinderen hoe de leerlingen van Jezus verder konden na 
zijn hemelvaart. Ze wisten niet goed wat ze nog van hun toekomst konden verwachten nu hij 
er niet meer was. Maar toen gebeurde het wonder: De Geest van God werd over hen 
uitgestort.  
Misschien is het mooi om deze weken thuis ook eens te praten over ‘later’. Welke wensen en 
verwachtingen hebben de kinderen en uzelf over later? In de Bijbelverhalen blijkt dat mensen 
zelf veel invloed hebben op hun toekomst.  
Week 19: 6 t/m 10 mei 2019 
Naomi gaat terug, Ruth 1:1-6 
Ruth gaat mee, Ruth 1:7-22 
Bethlehem, Ruth 2:1-17 
Week 20: 13 t/m 17 mei 2019 
Terug bij Naomi, Ruth 2:18-23 
Het plan van Naomi, Ruth 3:1-5 
In de nacht, Ruth 3:6-15 
Week 21: 20 t/m 24 mei 2019 
Weer terug bij Naomi, Ruth 3:16-18 
In de stadspoort, Ruth 4:1-12 
Een kleinzoon voor Naomi, Ruth 4:13-17 
Week 22: 27 t/m 29 mei 2019 (Hemelvaart) 
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11 
Week 23: 3 t/m 7 juni 2019 
Een nieuwe leerling. Handelingen 1:12-26 
Pinksteren, Handelingen 2:1-13 
De genezing van een verlamde, Handelingen 3:1-10 

Leefstijl. 
Het thema is deze maand: Iedereen is anders, allemaal gelijk. 
 
Uit de Kunst. 
Deze maand hebben geen thema uit deze creatieve methode. In de groepen zijn we in mei 
en juni bezig met Moederdag, Vaderdag en thematisch werken. 
 
Nieuwe leerlingen. 
In mei wordt Xavi van Loosen 4 jaar. We wensen hem en zijn ouders een prettige tijd op 
onze school toe.  Na de meivakantie komen Yke Voortman, Rebecca Dijkers en Kess Delwel 
proefdraaien in onze kleutergroep. 
 
Van het overblijfteam. 
In april heeft u een brief ontvangen over het overblijven. In deze brief gaven we aan dat er 
een tekort is aan overblijfkrachten. Wij zijn nog steeds op zoek naar minimaal 2 (liefst meer) 
overblijfouders die willen helpen bij het overblijven. Denkt u er over na of u 1x keer per week, 
1x per 2 weken of 1 x per maand -op een vaste dag- wilt helpen tijdens het overblijven? 
Voor vragen en aanmelding kunt u terecht bij Marja Gerards. 



 
We hebben besloten de vergoeding aan overblijfkrachten m.i.v. 1 april jl. te verhogen. 
Overblijfkrachten kregen eerst € 6,75 per overblijfbeurt. Met ingang van 1 april krijgen 
overblijfkrachten € 8,75 per dag uitbetaald. Een verhoging van € 2,- per dag. 
 
Vrije dag(en). 
22 mei: studiedag personeel. 
30 en 31 mei: hemelvaartvakantie. 
 
Gevonden voorwerpen. 
Na de hemelvaartvakantie gaan de gevonden/achtergebleven spullen, zoals kleding, 
broodtrommels en bekers naar een goed doel, dus bent u nog iets kwijt, loop even binnen en 
kijk bij juf Marja of het bij de gevonden voorwerpen ligt.  
 
Een goede maand toegewenst! 
 
Met vriendelijke groeten,  
mede namens de collega's,  
Steven van Schaik.    
 
 


