
                                              

 

                                                 Maandbrief december 2018 
                                             
Geachte ouders en verzorgers, 
 
Voor de maand december hebben wij de volgende informatie voor u. Als bepaalde punten 
niet duidelijk zijn of als u over de inhoud nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons 
opnemen. 
 
- Welkom aan. 
In december worden Faas in ’t Veld, Duuk Douw en Vince van der Graaf 4 jaar en komen zij 
definitief naar school. In februari 2019 worden Tobias van Heuvelen en Sieb Kriatkow  
4 jaar. Deze jongens komen na de kerstvakantie proefdraaien. Wij wensen deze kinderen en 
hun ouders een goede en prettige tijd op onze school. 
 
- Gemeente Hoeksche Waard. 
De werkgroep Kabinetszaken Toekomst Hoeksche Waard heeft van de Stuurgroep Hoeksche 
Waard opdracht gekregen om voor alle basisschoolleerlingen in de Hoeksche Waard een 
cadeau te verzorgen. Met dit cadeau wordt het einde van de vijf gemeenten en het nieuwe 
begin van gemeente Hoeksche Waard gemarkeerd. De keuze is gevallen op een Dopper. 
Waarom een dopper? 
De dopper is een duurzaam en mooi vormgegeven drinkfles, die telkens opnieuw gevuld kan 
worden. Met de wereldwijde discussie over plastic afval levert de dopper een bijdrage aan 
het verkleinen van de afvalberg. Een duurzaam product als de dopper uitreiken aan de 
basisschoolleerlingen past goed bij de Hoeksche Waard als ‘natuureiland’ en de wens om 
een duurzaam gezinseiland te zijn. 
De doppers zijn bedrukt met het logo van de nieuwe gemeente en worden op maandag  
3 december uitgedeeld aan de leerlingen. Op onze school zal wethouder H. van Etten de 
doppers rond 9.30 uur uitdelen in groep 3. In de andere groepen delen de leerkrachten de 
doppers uit. 
 
- Zending. 
Vanaf het begin van het schooljaar tot 1 december 2018 heeft de zending 173,46 euro 
opgebracht. Het geld zal ook dit schooljaar worden geschonken aan ‘De kinderen van de 
voedselbank’. We bedanken iedereen voor de meegebrachte gelden in de afgelopen 
maanden. 
 
- Rekeningnummers. 
De school heeft 2 rekeningnummers bij de Rabobank. Het ene nummer is van de ouderraad. 
Het andere nummer is van het overblijfteam. 
Banknummer ouderraad voor het betalen van de ouderbijdrage:  
NL48 rabo 0369 9574 82 
Banknummer overblijfteam voor het kopen van overblijfkaarten:  
NL51 rabo 0324 0321 96 
 
- Typecursus bovenbouw. 
In de week van 19 november zijn we op school met de groepen 6 t/m 8 begonnen met de 
typecursus van PICA. Na afronding van deze cursus kunnen de leerlingen typen met tien 
vingers. De ouderraad heeft besloten dat zij de kosten voor deze typecursus zal betalen.  
We bedanken hen, mede namens de kinderen, voor dit besluit. We kunnen de leerlingen van 
groep 6 hierdoor ook de komende jaren deze cursus blijven aanbieden. 
 



 

-  Schoen zetten onderbouw. 
Op 29 november hebben de kinderen van de onderbouw en middenbouw hun schoen gezet. 
Ook de bovenbouw heeft een verrassing gekregen van sinterklaas. 
 
-  De verjaardag van Sinterklaas: woensdag 5 december a.s. 
De kinderen komen op de normale tijd naar school en gaan (met hun jas aan) naar hun 
eigen groepslokaal. Vervolgens verwelkomen de kinderen en de leerkrachten van beide 
scholen, om ong. 8.30 uur, Sinterklaas en de Pieten op het plein van obs de Vlashoek.  
Daarna begint het feest in de scholen. De Sint en de Pieten zijn van 9.00 - 9.30 uur bij  
groep 1/2 . Van 10.30 tot ong. 11.20 uur zijn de Sint en de Pieten bij groep 3 en groep 4/5. 
Van 11.20 tot 11.40 uur wordt een flitsbezoek gebracht aan groep 6 en 7/8 . 
De kinderen van groep 1 t/m 5 krijgen een cadeautje van Sinterklaas. De leerlingen van de 
groepen 6 t/m 8 hebben voor elkaar een cadeau gekocht. Hopelijk lukt het de leerlingen van 
groep 6 t/m 8 een gedicht te maken bij het cadeau en het te verpakken in een leuke 
surprise. Op deze morgen verzorgt poppentheater Madelief een toneelvoorstelling over 
Sinterklaas voor de groepen 1 t/m 4: 
10.30- 11.15 uur: voorstelling voor de peuters Minimaasjes/COKD en alle kleuters 
11.30- 12.15 uur: voorstelling voor de groepen 3 en 4 van beide scholen 
Van 11.30 - 12.15 uur zorgt juf Mariëtte voor een speciaal programma voor groep 5. 

Meer informatie krijgt u -zo nodig - ook via de (groeps)weekbrief. Alle groepen zijn deze dag 
om 12.30 uur uit. De kinderen moeten zelf drinken meenemen voor in de pauze. Er is 
natuurlijk gewoon schoolfruit. 
 

- Verkoop speculaaspoppen. 
Alle leerlingen van De Weerklank hebben zich afgelopen weken ingezet om zoveel mogelijk 
speculaaspoppen te verkopen. Met elkaar verkochten ze 209 speculaaspoppen. Essilia 
verkocht de meeste en daarom mocht zij een prijs in ontvangst nemen. Ze verkocht in haar 
ééntje 29 speculaaspoppen. Een hele prestatie. De opbrengst van € 515,82 zal door de OR 
worden gebruikt voor verschillende activiteiten.  
 

 
 
- Verzamelen doppen. 
Vorige week kwam ik op De Weerklank om plastic doppen op te halen, ik werd verrast met 
een kar boordevol doppen. Zoveel dat mijn auto vol was en er dus geen plaats meer was 
voor doppen van de andere scholen. De kinderen van De Weerklank hebben alles bij elkaar 
meer dan 154 kilo doppen opgehaald. Geweldig, dank jullie wel voor jullie inzet en ik hoop 
dat jullie mee blijven sparen. De doppen worden gewassen zodat alle karton, papier en 
plastic eraf/eruit  gaat, daarna worden de kleuren eruit gehaald zodat ze allemaal wit 
worden. Nog weer later worden ze versnipperd tot halve hagelslagjes en worden verkocht.  
 



 
 
Het geld dat de mensen die de doppen bij mij ophalen daarvoor krijgen, gaat naar de 
opleidingsschool voor blindengeleide honden, zodat ook blinde mensen, als ze een opgeleide 
hond krijgen, weer alleen boodschappen kunnen doen of alleen kunnen reizen. groet, PM 
van Dienst 
 
- Adventsviering. 
Op zondag 2 december begint de Adventsperiode. Alle groepen besteden hier tijdens de 
godsdienstles uitgebreid aandacht aan. 
 
- Gitaarlessen groep 4 t/m 8. 
Vanaf 26 november kregen de groepen 4 t/m 8 het project ‘Gitaar’ aangeboden.  
Dit project bestaat uit 3 lessen en wordt afgesloten op maandag 10 december a.s. 
Elke gitaarles duurt 40 minuten. Tijdens de eerste les kregen de leerlingen een demonstratie 
en uitleg over de gitaar: geschiedenis, namen en functies, onderdelen, houding en 
speeltechniek. Na les 3 kunnen de kinderen wellicht een eenvoudig liedje spelen op de 
gitaar. 
 

 
 
- Muziekgroep De Munnik. 
Op woensdag 19 december is het jaarlijkse kerstdiner voor de `ouderen` van Westmaas. 
Het zou leuk zijn als een paar kinderen (ong. 10)  tussen de 2 gangen door een 3-tal 
bekende kerstliedjes zouden zingen. Als dit snel verloopt zouden de liedjes evt. 2 x kunnen 
worden gezongen. Een aantal kinderen kan/mag ook een aantal liedjes spelen op een 
muziekinstrument, kunnen de ‘ouderen’ evt. meezingen. Vorig jaar hebben we dit ook 
gedaan en dat werd door de ‘ouderen’ erg op prijs gesteld. 
Het is op een woensdag, dus de kinderen kunnen uit school direct naar De Munnik komen, 
zodat het weinig tijd kost op hun vrije middag. Aanmelden s.v.p. voor 8 december bij 
meester van Schaik.  
 

- Kind op Maandag. 
In het kerstverhaal wordt verteld dat de keizer een volkstelling wilde houden. Daarom 
moesten Jozef en Maria op weg naar Bethlehem. Door zo’n volkstelling wist de keizer 
precies hoeveel burgers er in zijn land woonden en hoeveel belasting hij kon vragen. Maar 
toch werd niet iedereen geteld: Slaven telden niet mee, en vrouwen alleen als echtgenote 
van hun man. Dat roept de vraag op: Wie telt mee en wie niet? 
Net als Jozef en Maria zijn er ook nu nog mensen onderweg. Aan de grenzen van Europa 
laten vluchtelingen hun naam op een lijst zetten. Ze weten vaak niet op welke lijst ze 
terecht komen – de lijst van mensen die mogen blijven, of van mensen die terug moeten. 
Ook voor deze mensen is de vraag: Wie telt mee en wie niet? Het thema van Kind op 
Maandag is in de weken voor kerst: Tel je mee? We gaan met de kinderen uitgebreid tellen.  
 



 
Vier kaarsen voor advent, het aantal dagen tot kerst, het aantal kinderen in de klas en het 
aantal inwoners van jouw eigen huis – je kunt blijven tellen.  
Week 49 ■ 03/12 - 07/12: Tel je mee?  
Lucas 1: 5-56  
Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie mag dat 
cadeau geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter als in de tempel een 

engel aan hem verschijnt die zegt dat hij een zoon zal krijgen. Ook Maria krijgt bezoek van een engel: 
Zij, een gewoon meisje uit Nazareth, wordt de moeder van Jezus. 

Week 50 ■ 10/12 - 14/12: Alles plus één  
Lucas 1: 57-80 en Micha 5: 1-4a  
Johannes krijgt zijn naam op de achtste dag. Dat is de dag van zeven plus één, de dag van de 
volheid en dan nog net iets meer. De profeet Micha vertelde eeuwen eerder al over een mens die 

Israël compleet zou maken. Hij zal geboren worden in Bethlehem, de stad van koning David. 
Week 51 ■ 17/12 - 21/12: Ontelbaar 
Lucas 2: 1-20  
De keizer houdt een volkstelling: Alle mensen in zijn land moeten geteld worden. Precies als hij klaar 

is met tellen, laat God een kind geboren worden. Dat kind telt voor de keizer misschien nog niet mee, 
maar hij zal de wereld veranderen. 

- Maken kerstbakjes. 
Op dinsdag 18 december a.s. maken de leerlingen weer een kerstbakje.  
De kerstbakjes worden gemaakt in de hal van de school. De kinderen zullen hierbij worden 
geholpen door enkele ouders. De ouderraad zorgt voor het groen, de kerstbakjes, de oase 
en een kaars. Attributen ter versiering van het bakje dienen de kinderen zelf van thuis mee 
te nemen. Na de kerstvakantie vragen wij u de bakjes weer schoon in te leveren bij juffrouw 
Marja, zodat we ze in december 2019 weer kunnen gebruiken. 
 
- Lestijd. 
Op donderdag 20 december vieren we het kerstfeest. De kinderen hebben deze dag les van 
8.30-12.00 uur. ‘s Middags zijn de kinderen vrij.  
 
- Kerstdiner.  
De kinderen worden om uiterlijk 17.00 uur op school verwacht voor het kerstdiner. Het diner 
wordt geserveerd door vaders van de leerlingen (obers). Deze obers worden om 16.45 uur 
op school verwacht voor de nodige instructies. Eten graag uiterlijk 16.45 uur afgeven in de 
hal van de school. Uw borden/pannen s.v.p. voorzien van naam. Ook de hotpot voor 
glühwein uiterlijk 16.45 uur op school afgeven. Vanuit de hal bedienen de obers de 
leerlingen in hun groepslokaal. De obers kunnen tussendoor een hapje eten. De school zorgt 
voor borden, soepkommen, bestek, bekers, servetten en drinken voor de kinderen.  
We danken alle ouders alvast voor hun medewerking en inzet. 
 
- Kerstviering. 
De kerstviering begint deze avond om 19.00 uur in de Dorpskerk van Westmaas.   
De kinderen komen na het kerstdiner om ongeveer 18.50 uur bij de kerk aan. De kinderen 
lopen vanuit school in optocht met verlichte (nep)kaarsen naar de kerk. Het is de bedoeling 
dat de volwassenen op het kerkplein een haag vormen en de kinderen opwachten.  
De kinderen gaan tussen de rijen door naar binnen. Vervolgens gaan de anderen naar 
binnen. De kinderen van groep 1/2 zitten op hun eigen stoeltje voorin de kerk.  
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn er stoelen gereserveerd. Belangstellenden kunnen 
daarachter plaatsnemen. Per gezin mogen, naast de leerlingen, 2 belangstellenden de 
kerstviering bijwonen. Meer bezoekers zijn door ruimtegebrek helaas niet mogelijk. Elk gezin 
krijgt t.z.t. dan ook 2 toegangskaarten. Een te volle kerk is gevaarlijk bij evt. calamiteiten.  
Er zullen brandwachten bij de deuren staan om de organisatie en veiligheid te bewaken. 
Hopelijk werkt iedereen mee aan een goed verloop van de kerstviering.    
 
 



 
- Doel van de kerstcollecte tijdens de kerstviering. 
De collecte is dit jaar bestemd voor het Happy Rock Center (HRC) in Kenia. 
De Nederlandse Nel Bloemheuvel vertrok op 23 september 1996 naar Kenia om via de 
organisatie Jeugd met een Opdracht te gaan evangeliseren onder straatkinderen in Nairobi. 
Nel en haar man hadden de missie ouderloze kinderen te helpen. Het was al snel duidelijk 
dat de gedachten uitgingen naar een kindertehuis als ze meer voor kinderen wilden doen.  
Er kwam een mooi pand vrij in Mombasa en in september 2005 was het Happy Rock Center 
(HRC) een feit. 
Waarom collecteren we voor deze bestemming? Goede vrienden van juf Mariëlle en haar 
man vertrekken in februari 2019 voor anderhalf jaar naar Kenia om te werken in dit 
kindertehuis. Met dit kindertehuis kan voor veel kinderen een toekomst worden gerealiseerd.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: http://happyrockcenter.com/over-het-
hrc/. 
 
- Terug naar school. 
Na de kerstviering lopen de kinderen en de andere bezoekers terug naar school. 
De kinderen van groep 1/2 wachten op hun stoel tot ze opgehaald worden en lopen samen 
met hun ouders terug naar school. Op school halen de kinderen de kerstwerkjes op die de 
afgelopen weken zijn gemaakt. Tevens kunnen ouders, die iets hebben klaargemaakt, hun 
potten en pannen meenemen naar huis. Terug op school leveren de leerlingen hun 
(nep)kaars weer in bij de eigen groepsleerkracht. 
Bij terugkeer op school willen we ter afsluiting van de kerstactiviteiten met elkaar glühwein 
of chocolademelk drinken en een kerstkransje nuttigen, om zo de kerstperiode op een 
gezellige manier met elkaar af te sluiten. Om ongeveer 21.00 uur zullen we de avond 
beëindigen. U bent van harte welkom! 
 
- Laatste schooldag voor kerstvakantie. 
Vrijdagmorgen 21 december zijn de leerlingen vrij. De leerkrachten zijn deze morgen tot 
12.30 uur op school aanwezig. Als u eten op schalen, borden etc. heeft verzorgd, kunt u die 
ook op deze morgen tot 12.30 uur ophalen (denk aan vermelding van naam). 
Na de kerstvakantie worden de kinderen op maandag 7 januari 2019 weer op school 
verwacht. In de 1e schoolweek zullen de leerlingen weer worden gecontroleerd op luizen. 
De data is afhankelijk van de beschikbaarheid van hulpouders. 
 
- Medezeggenschapsraad. 
Dinsdag 18 december a.s. vergadert de MR opnieuw. Als u bepaalde punten besproken wilt 
hebben, kunt u deze doorgeven aan de contactpersonen of aan de secretaris van de 
medezeggenschapsraad. 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en mogen door iedereen worden bijgewoond. 
De agenda's en de notulen kunnen ouders inzien bij de secretaris van de MR,  
mevr. M. Bouman. 
 

-  Verjaardagen.  
Op 2 december is meester van Schaik jarig; juf Marja Gerards viert haar verjaardag op  
15 december.  
 
-  Afscheid juf Sandra. 
Na een dienstverband van ruim 8 jaar aan onze school zal juf Sandra Schaap onze school 
m.i.v. 1 januari 2019 verlaten. Juf Sandra Schaap heeft een nieuwe baan en uitdaging 
gevonden op het MBO Rijnland in Gouda. Zij wordt daar onderwijskundig teamleider ICT. 
Wij betreuren haar vertrek, maar wensen haar veel plezier en uitdaging in haar nieuwe 
baan. Op woensdag 19 december neemt zij afscheid van alle kinderen, maar met name van 
groep 6.  
 
 

http://happyrockcenter.com/over-het-hrc/
http://happyrockcenter.com/over-het-hrc/


 
-  Vacature groep 6. 
We hebben nog geen geschikte kandidaat gevonden in de vacature groep 6.  
In samenwerking met CSG De Waard zijn we -nog steeds- op zoek naar een goede 
vervanger voor juf Sandra. We hopen u nog voor de kerstvakantie meer informatie te 
kunnen geven over de invulling van deze vacature m.i.v. 1 januari 2019. Wij hebben alle 
vertrouwen in een goede oplossing.  
 
Wij wensen u een goede decembermaand toe. 
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 plotselinge overlijden van mijn moeder. Het is goed te 
ervaren dat zoveel mensen aan je denken in moeilijke dagen. Iedereen bedankt! 
Steven van Schaik en gezin. 
 


