
 
 
Maandbrief juni 2019 

 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
In deze maandbrief vindt u de bijzonderheden van deze maand. 
 
- Verjaardag. 
Op 29 mei vierden we onze verjaardagen met de kinderen. Het was in alle groepen erg gezellig. 
We bedanken de kinderen en hun ouders voor alle mooie cadeaus. Het was weer geweldig.  
Juf Heleen was op 2 juni jarig en juf Janine is op 24 juni a.s. jarig.  
We feliciteren hen en wensen beide collega’s nog vele goede en gezonde jaren toe. 
 
- Eindtoets 2019. 
In mei hebben de leerlingen de uitslagen van de Eindtoets Basisonderwijs ontvangen. 
Wij zijn zeer tevreden met de uitslag. De school heeft ruim boven de norm van de inspectie 
gepresteerd.  
norm inspectie: 80 
score De Weerklank 86 
 
- Afronden studie schoolleider. 
De afgelopen maand heeft meester van Schaik in Utrecht de opleiding ‘Maatschappelijk 
ondernemerschap in het onderwijs’ succesvol afgerond. Tijdens deze studie werd o.a. aandacht 
besteed aan de schoolomgeving en de daarbij horende stakeholders: leerlingen, ouders, 
bestuur en externe betrokkenen. Hij mag zich nu weer voor 4 jaar herregistreren in het  
schoolleidersregister Primair Onderwijs.  
 
- Cito. 
Vanaf maandag 3 juni maken de groepen 1 t/m 7 weer Cito-toetsen voor diverse vakgebieden.   
Op uiterlijk woensdag 19 juni nemen we de laatste Cito’s af. Wilt u hiermee rekening houden bij 
het maken van afspraken bij een dokter of tandarts? b.v.d. 
 
- ‘BOUW’-lezen. 
Deze maand zal juf Lena Keijzer alle kinderen van groep 2 testen op hun taal- en 
leesontwikkeling. De toetsresultaten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het aanvankelijk 
leesproces in groep 3. Door deze uitslagen weten we -op tijd- welke leerling meer aandacht en 
begeleiding nodig heeft tijdens het leren lezen.  
Bij de leerlingen van groep 3 zal op 4 en 24 juni de ‘BOUW!’-toets worden afgenomen. De toets 
bij deze kinderen wordt afgenomen door juf Janine Gevers. Groep 3 krijgt tijdens deze 
toetsmomenten les van meester Jeroen Sturrus. 
 
- Vaderdag. 
Op dit moment maken alle leerlingen een cadeautje voor vaderdag. Dit krijgen de vaders 
aangeboden op 16 juni a.s. We hopen dat u het werk van de kinderen op prijs stelt. 
Er wordt, samen met de leerkrachten, hard en met veel enthousiasme aan gewerkt. 
 
- Schriftjesmiddag. 
Op maandag 24 en op donderdag 27 juni hebben we de laatste schriftjesmiddagen van dit 
schooljaar. De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen van 15:15 tot 15:45 uur in hun lokaal  



 
hun (werk)schriften aan hun (groot)ouders laten zien en vertellen wat ze allemaal hebben 
geleerd. Er zijn geen schriftjesmiddagen in groep 1/2 en 3. De ouders van deze leerlingen 
komen al vaker in het lokaal van hun kinderen om het werk te bekijken. 

- Rapport mee naar huis. 
Op vrijdag 28 juni a.s. krijgen de leerlingen hun 2e rapport mee naar huis. Dit rapport kunt u  
tijdens de evaluatiegesprekken bespreken met de leerkrachten. Wilt u het rapport die avond 
dan ook meenemen naar school? b.v.d. 
 
- Gespreksavonden. 
Van 1 t/m 3 juli hangen er lijsten op het prikbord bij de hoofdingang voor de laatste 
gespreksavonden van dit schooljaar. Hierop kunt u aangeven dat u nog een gesprek wilt met de 
leerkracht(en) over het functioneren en presteren van uw kind. De gespreksavonden worden 
gehouden op maandag 8 en donderdag 11 juli. U bent van harte welkom om, tijdens een 
evaluatiegesprek, het schooljaar af te sluiten. Het is voor ons prettig als er geen grote gaten 
zitten tussen de verschillende afspraken, dus vragen wij u zoveel mogelijk aan te sluiten op de 
vorige afspraak.  
 
- Verkeer. 
Op vrijdag 28 juni a.s. heeft groep 8 een praktische verkeersles. Deze les wordt gekoppeld aan 
het verkeersexamen. De leerlingen fietsen in groepjes, onder begeleiding van ouders, naar hun 
nieuwe school. De leerlingen fietsen eerst naar Oud-Beijerland en daarna naar het 
Wellantcollege in Klaaswaal. De leerlingen worden beoordeeld op hun verkeersgedrag en op 
hun kennis van verkeersborden en -tekens. We hopen dat een aantal ouders deze morgen tijd 
heeft om de kinderen te begeleiden. De activiteit duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. We starten gelijk 
om half 9 met fietsen. Ouders die willen helpen kunnen zich t/m 26 juni aanmelden bij de 
groepsleerkrachten of Natasja Westdijk. We hebben, naast Natasja Westdijk, 4 hulpouders 
nodig uit groep 8. Hopelijk kunt u ons helpen. Als er te weinig hulpouders zijn, gaat deze 
activiteit niet door. 
 
- Nieuwe verkeerouder. 
Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben we 2 ouders bereid gevonden verkeerouder te 
worden. Deze ouders zijn mevr. Meerman en mevrouw van Loosen. We zijn blij dat we de 
kinderen ook volgend jaar praktische verkeerslessen kunnen aanbieden. 
We bedanken mevr. Westdijk voor alle jaren dat zij bij ons verkeerouder was. Mede door haar 
inzet en enthousiasme zijn we 5x ‘School op Seef’ geworden. 
 
- Muzieklessen Prinses Juliana. 
Op vrijdagmorgen 7 en op 14 juni a.s. zal PJ weer een aantal muzieklessen verzorgen in de 
groepen 3 t/m 8. Planning: 
  7 juni:  slagwerk/body percussie 
14 juni:  de houten blaas instrumenten 
We zijn blij dat PJ weer een aantal muzieklessen wil verzorgen in onze groepen. 
 
- Kind op Maandag. 
De bijbel vertelt over verschillende koningen die Israël bestuurd hebben. Na de dood van  
koning Salomo kwamen er verschillende koningen die verkeerde dingen deden. Ze dachten niet 
meer aan de Heer en gingen in plaats daarvan andere goden vereren. De ergste van al deze 
koningen, zo vertelt het verhaal, was koning Achab.  
Over deze koning gaat het in de verhalen van deze periode.  
Achab gelooft in de afgod Baäl, maar de profeet Elia gaat naar hem toe om hem ervan te 
overtuigen dat hij beter op God kan vertrouwen. Elia wordt opgevolgd door Elisa, die net als zijn 
voorganger laat zien wat God voor de mensen doet. 
 
 



 
Het thema van dit nummer is: Geloof mij! Het is een overtuigende oproep. De profeten houden 
hun geloof niet voor zichzelf, maar willen dat andere mensen gaan delen in hun hoop en 
vertrouwen. We hopen dat de kinderen weer inspirerende en betekenisvolle verhalen mogen 
horen in hun groep. 
* Week 23 ■ 03/06 - 07/06 
Geef het door! 
Handelingen 1: 12-26, 2: 1-13 en 3: 1-10  
Na de hemelvaart van Jezus weten de leerlingen niet goed hoe het verder moet. Maar er 
gebeurt een wonder: De Geest van God komt over hen. Ze raken in vuur en vlam en gaan door 
met het werk dat Jezus gedaan heeft. Dat gaat zó ver, dat zelfs een verlamde man weer gaat 
lopen. 
* Week 24 ■ 11/06 - 14/06 
Wie kun je vertrouwen? 
1 Koningen 17: 1-24 
Koning Achab vertrouwt op de god Baäl, Elia vertrouwt op de God van Israël. In zijn naam zegt 
de profeet dat er droogte zal zijn in het land. Later vraagt Elia een weduwe om hem haar laatste 
eten te geven, God zal ervoor zorgen dat zij ook genoeg heeft. Durft zij daarop te vertrouwen? 
* Week 25 ■ 17/06 - 21/06        
Water en vuur  
1 Koningen 18: 20-46  
De Israëlieten moeten kiezen tussen Baäl en de Heer. Die twee gaan niet samen, het is de één 
of de ander. Om te laten zien dat God macht heeft, stelt Elia voor dat ze om vuur zullen bidden. 
De profeten van Baäl bidden zich een ongeluk, maar worden niet gehoord. Elia’s gebed wordt 
wel verhoord, zelfs nadat hij het altaar eerst onder water zet. 
* Week 26 ■ 24/06 - 28/06 
Je bent niet alleen 
1 Koningen 19: 1-21  
Izebel, de vrouw van koning Achab, staat Elia naar het leven. Hij vlucht en komt terecht onder 
een bremstruik, waar hij God vraagt om een eind aan zijn leven te maken. Na een reis van 
veertig dagen komt Elia bij de Horeb, waar hij de Eeuwige ontmoet. Elia is niet alleen. 

- Formatie. 
Na 2 jaar met plezier werkzaam te zijn geweest op onze school, heeft juf Lena Keijzer besloten 
haar werkzaamheden na de zomervakantie voort te zetten op een andere werkplek, buiten het 
onderwijs. We bedanken juf Lena voor haar inzet voor onze leerlingen en de school en wensen 
haar veel succes en plezier in haar nieuwe werkkring. 
De exacte invulling van de formatie schooljaar 2019-2020 wordt op 19 juni aan u medegedeeld. 
Binnen CSG De Waard is afgesproken dat alle scholen op deze dag de definitieve formatie 
delen met de ouders.  
 

- Nieuwe leerlingen. 
In juni worden de volgende leerlingen 4 jaar: Yke Voortman, Rebecca Dijkers en Kess Delwel.  
We wensen hen bij ons een prettige en leerzame tijd toe.  
 
- Welkom aan … 
Op woensdagmorgen 12 juni brengen een aantal 3-jarigen van de COKD weer een bezoek aan 
groep 1/2 . Deze kinderen kunnen dan kennismaken met onze leerlingen en leerkrachten.  
Dit gebeurt op vrijdagmorgen 28 juni opnieuw met de kinderen van de Peuterspeelzaal.  
De kinderen zijn van harte welkom! 
Natuurlijk heten we ook meester Jeroen Sturres van harte welkom. Hij zal tot de 
zomervakantie, van woensdag t/m vrijdag, lesgeven aan groep 6. 

 
 



 
- Vergaderingen. 
Op 4 juni heeft de medezeggenschapsraad vergaderd. Er is deze avond o.a. over de volgende 
onderwerpen gesproken:  
- de formatie.  
- de jaarplanning: vakanties en activiteiten. 
- de teamscholing voor het komende schooljaar. 
- de inzet van de werkdrukgelden in het volgende schooljaar    
- het schoolplan voor de periode 2018 - 2023 en 
- de tussenschoolse opvang. 
Op woensdag 19 juni vergadert de ouderraad. 
 
- Van het overblijfteam. 
Voor het overblijven zijn we nog steeds op zoek naar een aantal ouders die het overblijfteam  
willen versterken. Dit kunnen moeders zijn, maar ook vaders, opa’s, oma’s, tantes enz.  
Er blijven steeds meer kinderen over, vandaar (opnieuw) onze dringende oproep. Er staat een 
vergoeding tegenover van € 8,75 per keer en natuurlijk blijven uw kinderen op uw overblijfdag 
gratis over. Informatie en opgeven bij juf Marja Gerards. 
We hebben besloten dat we op maandag, dinsdag en donderdag van 11.45 - 13.00 uur bij de 
COKD een pedagogisch medewerker gaan inhuren voor het overblijven als er geen vrijwilligers 
bij komen. We willen namelijk dat het overblijven goed georganiseerd en verantwoord  verloopt. 
Het inhuren van een pedagogisch medewerker kost per jaar € 5669,79. 
De kosten voor het overblijven zullen bij het inhuren van een pedagogisch medewerker stijgen: 
van € 1,25 naar € 2,50 per kind per dag. Hopelijk melden zich voor 1 juli a.s. nog een aantal 
personen aan als hulpouder tussenschoolse opvang. Van harte welkom! 
 
- Belangrijke data in juli: 
- 8 en 11: contactavond  
- 12: bowlen groep 8 
- 12: officieel afscheid groep 8 
- 16: laatste lesmiddag groep 8; trakteren door leerlingen groep 8 
- 17: zomersluiting in Dorpskerk (9.00 uur) 
- 17: ‘s morgens in Klaaswaal: generale repetitie musical 
- 17: 19.30 uur: musical groep 7/8 (locatie: gebouw Prinses Juliana Klaaswaal) 
- 18: eindfeest (tot 12.30 uur) 
- 19: begin zomervakantie, (studiemorgen leerkrachten tot 12.30 uur)  
 
- Schoolreis. 
Groep 1 en 2 gaan op 18 september naar Plaswijck in Rotterdam. Groep 3 t/m 6 gaan naar 
Ouwehands dierenpark in Rhenen. De schoolreizen worden betaald uit de vrijwillige 
ouderbijdrage. 

- Schoolkamp. 
De eigen bijdrage voor het schoolkamp van groep 7/8 (25 t/m 27 september) bedraagt  
€ 75,--. Een aantal ouders verzoeken wij deze bijdrage nog voor 1 juli a.s. over te maken naar 
de ouderraad. Wanneer de eigen bijdrage niet wordt betaald, blijven de leerlingen deze dagen 
op school en worden ze opgevangen bij groep 6.  
 
- Betaling ouderbijdrage. 
Een aantal ouders heeft ondanks een betalingsherinnering de ouderbijdrage voor dit schooljaar 
nog niet betaald. We hopen dat deze ouders de ouderbijdrage voor 1 juli overmaken naar de 
ouderraad. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de schoolreis (zie hierboven) en o.a. voor 
activiteiten rond kerst en Pasen. Tevens worden van deze gelden de onkosten van bijv. de 
koningsspelen en het eindfeest betaald.  
 
 



 
Als ouders de ouderbijdrage niet betalen, zullen we in de toekomst een aantal activiteiten 
moeten schrappen, alles kost geld! We doen dus een dringend beroep op iedereen de 
ouderbijdrage te betalen. Met elkaar organiseren en betalen we activiteiten voor onze 
leerlingen. U kunt dit bedrag evt. ook in een aantal termijnen betalen. Als u over de 
ouderbijdrage in gesprek wilt, kunt u contact opnemen met dhr. van Schaik. 
Rekeningnummer ouderraad: IBAN: NL48RABO0369957482 t.n.v. ouderraad De Weerklank 
Westmaas o.v.v. ouderbijdrage 2018-2019. 
Ouderbijdrage kind 1 en 2: € 50,-- per kind. Kind 3 en meer: € 35,-- per kind. 
 
- Eindfeest 18 juli a.s. 
Het is nog lang niet zover, maar de ouderraad wil aan het einde van dit schooljaar graag een 
eindfeest organiseren voor al onze leerlingen. Dit eindfeest willen we houden op 
donderdagochtend 18 juli aanstaande van 08.30 uur tot en met 12.30 uur.  
We verklappen nog even niet hoe het feest er precies uit gaat zien, maar samen met de 
kinderen zullen we er natuurlijk een feestelijke en actieve dag van maken.  
Voor het realiseren en organiseren van een dergelijk eindfeest heeft de ouderraad veel hulp van 
ouders/verzorgers nodig. Op de dag zelf is er hulp nodig in de vorm van begeleiding van 
groepjes kinderen en bij de uitvoering van de activiteiten. Daarnaast is er hulp nodig bij het 
klaarzetten van de spullen voor de activiteiten rond 07.30 uur en rond 12.30 uur voor het 
opruimen van alle spullen die gebruikt zijn tijdens de activiteiten. Daarom vragen wij uw hulp!  
Ook opa’s en oma’s, ooms en tantes zijn welkom om te komen helpen.  
Houdt u deze morgen vrij voor ons eindfeest? b.v.d. 
Meer informatie ontvangt u binnenkort via de ouderraad. 
 
- De ‘plus’groep. 
Op vrijdagmorgen geeft juf Anke Kleijwegt les aan kinderen met een meervoudige intelligentie. 
Deze groep heette dit jaar de ‘plus’groep. Met deze naam zijn we niet tevreden. Er zijn geen 
plus- en minkinderen. We zoeken dus een passende naam voor de groepen die naar juf Anke 
gaan. Iedereen mag een suggestie doen. Voor de winnaar van de naamkeuze hebben we een 
leuke prijs. Voor meer informatie verwijs ik u naar de brief van juf Anke Kleijwegt.  
Voor alle duidelijkheid: Iedereen mag een originele naam bedenken: alle ouders en alle 
leerlingen. We sluiten de inzending van namen op 14 juni a.s. 
 
 - Het schoolplan 2018-2023. 
Het afgelopen jaar hebben het team en de MR het schoolplan geschreven en besproken voor 
de komende jaren. 
Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van CSG De 
Waard, in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde 
doelen.  
Het schoolplan functioneert als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de 
overheid, het bevoegd gezag en de ouders. Daarnaast is het schoolplan een 
planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2018-2023.  
Op basis van onze vierjarige planning stellen we jaarlijks een jaarplan op. In het jaarverslag 
kijken we terug of de gestelde verbeterdoelen van dat jaar gerealiseerd zijn.  
Bij deze maandbrief zit een poster van ons schoolplan. 
Op de poster leest u: 
* de missie van onze school 
* onze kernwaarden en waar we trots op zijn 
* de beoordeling van onze basiskwaliteit en 
* wat we de komende jaren willen bereiken. 

Wij wensen u een goede maand toe! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s, 
Steven van Schaik.  



 
 

 


