
 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020 
 
KALENDER  
30 & 31 januari Acties in het onderwijs  
31 januari Letterfeest groep 3 Groep 3 
11 februari Schoonmaakavond groepen 1 en 2 Groepen 1 en 2 
11 & 13 februari Adviesgesprekken groep 8 Groep 8 
24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie  
2 maart Geen schoolmelk  
4 maart Luizencontrole  
 
NIEUWSBERICHTEN 
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te 
vinden zijn: 
● Oproep: meld toekomstige leerlingen aan... 
● Vacature (inval)leerkracht CSG De Waard 
● Lekker ontdekken & buitenspelen 
● Bedankje Prinses Máxima Centrum 
● Brief & oproep CSG De Waard i.v.m. acties 
● Oscar in actie voor Australië 
● Dagopeningen: deze verhalen vertellen we 
● Open dagen bij de muziekschool 
● Zwemturnen op zaterdag 8 februari 
 
KIND OP MAANDAG: DEZE VERHALEN VERTELLEN WE 
In februari vertellen we verhalen die Jezus vertelt en bijzondere gebeurtenissen uit de tijd toen hij op aarde 
wandelde. Wat zou dat voor nu voor ons kunnen betekenen….? 
 
Zo zegt Jezus: ‘Maak je geen zorgen! Neem een voorbeeld aan de vogels in de lucht en de bloemen op het 
veld. Ze maken zich geen zorgen, God zorgt voor hen!’ 
En: ‘Als je luistert naar mijn woorden, lijk je op een man die zijn huis bouwt op een rots.’ 
 
Ook komt een hoofdman uit het leger naar Jezus. Hij heeft hem nodig om zijn zieke knecht te genezen. 
En een storm kun je niet tegenhouden. Of toch wel? Jezus spreekt de wind en het water toe en het wordt 
rustig. Later komt hij twee mannen tegen met ‘storm’ in hun hoofd. Ook deze storm kan Jezus tot bedaren 
brengen. 
Dan ontmoet de tollenaar Matteüs Jezus. Hij gaat met hem mee. Hij zal dingen zien die hij nog niet eerder 
gezien heeft. Zo komt de radeloze Jaïrus bij Jezus omdat zijn dochter gestorven is. Hij ziet het onmogelijke 
gebeuren! 
 
Al deze verhalen zijn te lezen in Matteüs 6 - 9. 
 
OUDERPORTAAL & OUDERAPP 
Via deze link kunt u lezen hoe u toegang krijgt tot het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem & de 
ouderapp van CSG De Waard. Mocht één van de beide systemen bij u niet werken, dan vernemen wij dat 
graag van u op adm.debron@csgdewaard.nl.  
 
 

 

https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11104-oproep-meld-toekomstige-leerlingen-aan
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11096-vacature-inval-leerkracht
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11031-lekker-ontdekken-buitenspelen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11019-bedankje-prinses-maxima-centrum
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11004-brief-oproep-csg-de-waard-ivm-acties
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/10918-oscar-in-actie-voor-australie
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11101-dagopeningen-deze-verhalen-vertellen-we
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11023-open-dagen-bij-de-muziekschool
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11027-zwemturnen-op-zaterdag-8-februari-1400u
https://debron.csgdewaard.nl/ouders/schoolapp
mailto:adm.debron@csgdewaard.nl


 

 

OPROEP: MELD TOEKOMSTIGE LEERLINGEN AAN... 
Binnenkort beginnen de eerste gesprekken over de formatie voor volgend schooljaar. Heeft u een zoon of 
dochter die ouder is dan 2,5 jaar én die nog niet is ingeschreven, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? 
Oók als uw kind in de loop van volgend schooljaar 4 wordt, is het voor ons heel belangrijk dat we al weten 
dat hij of zij komt, zodat we weten hoeveel kleutergroepen we moeten starten. 
Een inschrijfformulier kunt u downloaden vanaf de website of op school ophalen bij meester Marco of juf 
Edith. 
 
BEDANKJE PRINSES MÁXIMA CENTRUM 
Met de acties rond de kerstdagen hebben de kinderen in de 
groepen, samen met de Choco-kraam op de kerstavond, in 
totaal € 661,- opgehaald. Dit is een prachtig bedrag! 
 
Het geld is naar de PMC-Foundation overgemaakt. Op 
donderdag 20 februari zal Yulan van der Velden in het 
ziekenhuis symbolisch een cheque aanbieden. 
 
Hartelijk dank allemaal, namens het Prinses Máxima Centrum! 
 
ZORGEN OM HET ONDERWIJS & OPROEP CSG DE WAARD I.V.M. ACTIES 
Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari wordt er gestaakt in het primair onderwijs. De vakbonden 
roepen hiertoe hun leden op en willen hiermee aandacht vragen voor het leerkrachtentekort, de hoge 
werkdruk, de salarissen en de ontoereikendheid van de bekostiging. De acties zijn bedoeld om de overheid 
te overtuigen dat er structureel meer geld naar het onderwijs moet. Het bestuur van CSG De Waard staat 
volledig achter de doelstelling van deze acties, maar heeft er voor gekozen haar scholen niet te sluiten. 
Natuurlijk staat het individuele leerkrachten vrij om wel te staken. Meer informatie kunt u op deze pagina 
teruglezen. 
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https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2019-2020/debron/Onze%20school/2019-11-181253.F04%20Inschrijfformulier.pdf
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11004-brief-oproep-csg-de-waard-ivm-acties

