
 

NIEUWSBRIEF MEI 2020 
 
KALENDER  
20 april - 5 mei Meivakantie  
4 mei Vrij  
5 mei Bevrijdingsdag: alle leerlingen zijn vrij  
7 mei Schoolfotograaf  
8 mei Kabouterpad Hoekschewaards Landschap Groep 1&2 
11, 18 en 25 mei Gitaarlessen  Groep 6 & 8 
11 mei Verkeer: Wandelroute  

Dodehoekles 
Groep 3 
Groep 8 

20 & 21 mei Hemelvaartsdag: 2 dagen vrij  
25 & 26 mei LEV-training Groep 7 
27 mei Kabouterpad Hoekschewaards Landschap Groep 3 
28 mei Theoretisch verkeersexamen Groep 7 
29 mei Praktijk verkeersexamen Groep 7 
1 juni 2e Pinksterdag: alle leerlingen zijn vrij  

Alle bovenstaande activiteiten zijn onder voorbehoud, in afwachting van de eventuele verdere maatregelen die 

genomen worden m.b.t. het coronavirus.  

 
MEIVAKANTIE  
Na deze weken van thuisonderwijs is het nu tijd voor de meivakantie. In de meivakantie stopt het 
thuisonderwijs en is er, voor iedereen, echt even tijd om uit te rusten en nieuwe energie op te doen. 
Afgesproken is dat er in de vakantie geen verplichte thuiswerkopdrachten en hangouts meet gesprekken 
worden gevoerd. We kregen wel vragen of er toch nog wat werk gemaakt kan/mag worden. Uiteraard mag 
dit op vrijwillige basis. Wanneer er nog zaken zijn waar uw zoon/dochter in de afgelopen weken 
onvoldoende aan toe is gekomen, kan hij/zij dat in de vakantie nog maken. Ook zal er nog oefensoftware 
openstaan.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Vanuit CSG De Waard zijn er 3 leuke bingokaarten ontworpen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) 
met allerlei activiteiten die je in de vakantie kunt ondernemen. Wie speelt de meeste hokjes weg? Heel veel 
plezier met deze 3 vakantiecadeautjes! 
 
NIEUWSBERICHTEN 
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te  
vinden zijn: 
● Paasviering groep 8 
● Post met een glimlach 
● Leestips nu de bibliotheek gesloten is 
 
Verkeersveiligheid aan de Middelweg en Roerdompsingel 
De geplande acties, zoals het uitdelen van de flyers, de parkeercontrole en het repressief optreden van de 
politie, zal uitgesteld worden naar het schooljaar 2020/2021. Door de genomen maatregelen omtrent het 
coronavirus, is het op dit moment niet mogelijk en verstandig om de geplande acties dit schooljaar door te 
laten gaan. 
De acties zullen in het volgende schooljaar uitgevoerd worden door de wijkagent in samenwerking met een 
collega van het basisteam Hoeksche Waard. 
 
KIND OP MAANDAG: DEZE VERHALEN VERTELLEN WE 
Deze weken staan de verhalen over koning Salomo centraal. Hij mocht één ding aan God vragen. Hij koos 
niet voor rijkdom of een lang leven, maar voor wijsheid. Het was het begin van een ‘koninklijke’ carrière. De 
koning kreeg zoveel wijsheid, dat het hele land ervan opbloeide. Daardoor kreeg hij ook de rijkdom waar hij 
niet om gevraagd had er nog bij. Uit verre landen kwamen mensen zich vergapen aan zijn rijkdom, zoals de 
koningin van Seba. Koning Salomo was een wijze rechter, hij liet een tempel en een paleis bouwen en had 
alles wat een mens zich maar kon wensen. Maar hij wilde nog meer: Hij boog zich neer voor andere goden 
dan de God van Israël. Daardoor had zijn koningschap uiteindelijk geen toekomst. 
 
Met de kinderen denken we ook na over de vraag wat wijsheid is. In de Bijbel is wijsheid verbonden met de 
vraag naar het goede: je bent wijs als je goede, verstandige dingen doet. De verhalen kunnen aanleiding 
zijn om daar ook met de kinderen nog eens over na te denken! 
 
Wanneer we nog niet naar school mogen komen dan is dit het overzicht van de verhalen zoals ze deze 
weken op het rooster staan. Misschien kunt u ze samen met uw zoon/dochter in de (kinder)Bijbel opzoeken 
en lezen.  
 
Week 19: 4 t/m 8 mei 2020 
Een huis voor God, 1 Koningen 6 
Een huis voor de koning, 1 Koningen 7:1-12 
De Heer praat met Salomo, 1 Koningen 9:1-9 
 
Week 20: 11 t/m 15 mei 2020 
De koningin van Seba, 1 Koningen 10:1-13 
De rijkdom van Salomo, 1 Koningen 10:14-29 
Salomo doet verkeerde dingen, 1 Koningen 11:1-13 
 
Week 21: 18 t/m 20 mei 2020 
Een mantel in twaalf stukken, 1 Koningen 11:26-39 
Salomo sterft, 1 Koningen 11:41 - 12:20 
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https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2019-2020/debron/nieuwsbrieven/2020-04-171410.Bingokaart%20Onderbouw.pdf
https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2019-2020/debron/nieuwsbrieven/2020-04-171411.Bingokaart%20Middenbouw.pdf
https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2019-2020/debron/nieuwsbrieven/2020-04-171412.Bingokaart%20Bovenbouw.pdf
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12410-paasviering-groep-8
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12354-post-met-een-glimlach-kleuractie
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12129-leuke-leestips-nu-de-bibliotheek-gesloten-is


 

 

Week 22: 25 t/m 29 mei 2020 
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11 
Pinksteren, Handelingen 2:1-13 
Een nieuw leven, Handelingen 2:42-47 
 
Op www.kwintessens.nl/start kunt u voor elke dag een nieuw bijbelverhaal vinden om met uw kind(eren) te 
lezen. Start is beschikbaar als website en als app. Op de website van Creatief Kinderwerk is er dagelijks 
een nieuw verhaal beschikbaar bij De Henkie Show. 
 
Wij maken opa’s en oma’s blij -  IK FIT, U FIT 
We hebben voor alle oma's en opa's in de Hoeksche Waard een superleuke verrassing en daar hebben wij 
de hulp van alle kinderen uit de Hoeksche Waard voor nodig. Wij vragen de kinderen een mooie tekening 
te maken over hoe zij zelf fit en gezond blijven. Vervolgens vragen wij de kinderen om ee tip te geven hoe 
de oma's en opa's in de Hoeksche Waard fit kunnen 
blijven. Wij verzamelen alle tekeningen en maken daar 
een mooi boek van en brengen die bij alle 
verzorgingstehuizen in de Hoeksche Waard. 
 
Eind april willen we alle tekeningen binnen hebben. De 
kinderen kunnen hun tekening (als foto of scan) en tips 
sturen naar info@hoekschewaardactief.nl 
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https://www.kwintessens.nl/start
https://creatiefkinderwerk.nl/henkieshow

