
Nieuwsbrief maart 2020 
 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 

 

Op onze site staat de agenda voor de komende maand. Hieronder treft u hem ook aan, 

voorzien van linkjes aan naar ‘meer belangrijke informatie’ over een activiteit. Ook alle 

nieuwsberichten zijn via de linkjes na te lezen. Voor wie dat handiger vindt, hebben we alle 

berichten in deze nieuwsbrief nog een keer opgenomen. 

Als u alle linkjes hebt geopend, bent u weer helemaal op de hoogte! 

Belangrijke data 

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 

2 maart Luizencontrole - geen schoolmelk 

6 maart Bibliotheekbezoek groep 5 (fiets mee) 

11 en 12 maart Meeloopochtend groep 4 t/m 8  

9 maart Verkeersles groep 5 t/m 7 

11 maart Verkeersles groep 1/2 

11 maart, 08.30 uur OR-vergadering 

17 en 20 maart Meeloopochtend groep 4 t/m 8 

17 maart Verkeersles groep 3/4 

18 maart Boomfeestdag groep 7 

19 maart Bibliotheekbezoek groep 6 

20 maart, 19.30 uu Schoolzwemkampioenschappen groep 4-6 

25 maart Grote Rekendag 

25 maart, 19.30 - 20.00 uur Informatieavond hulpouders praktijk verkeersexamen groep 7  

26 maart, 19.15 uur MR-vergadering 

27 maart, 13.00 - 14.15 uur Creamiddag 

27 maart, 12.45 uur School in Paassfeer brengen 

30 maart Theorie-examen verkeer groep 7 

31 maart Taalklas studiedag, taalklasleerlingen zijn vrij 

3 april, 10.15 uur Praktijkexamen verkeer groep 7 

3 april, 13.00 - 14.15 uur Creamiddag 

14 april Meeloopochtend groep 1 t/m 3 

16 april Meeloopochtend groep 1 t/m 3 

 

Nieuwsberichten 
Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn: 

● Vacature (inval)leerkracht 

● Horizon Pleegzorg - op zoek naar pleegouders 

● Verkeerslessen gaan weer van start 

● Creamiddagen Pasen - hulpouders gezocht 

● Trefwoord 

● Letterfeest in groep 3 

● Boerenkool met worst 

● KidsSpecial - ga je mee op avontuur? 

● Wees welkom op het Wijckplein! 

● Schoolzwemkampioenschap 2020 
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11097-vacature-inval-leerkracht
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11464-horizon-pleegzorg-op-zoek-naar-pleegouders
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11463-verkeerslessen-gaan-weer-van-start
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11474-creamiddagen-pasen-hulpouders-gezocht
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11453-trefwoord
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11118-letterfeest-in-groep-3
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11367-boerenkool-met-worst
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11490-kidsspecial-ga-je-mee-op-avontuur
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11366-wees-welkom-op-het-wijckplein
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11253-schoolzwemkampioenschap-2020


Geen melk na de vakantie 
Maandag 2 maart is er geen schoolmelk. Wilt u uw zoon/dochter zelf wat te drinken meegeven? 

Dinsdag 3 maart krijgen de kinderen weer schoolmelk. 

 

Trefwoord 
De komende periode behandelen we het thema ‘Ontbreken’, zoals ook in de vorige nieuwsbrief 

genoemd. 

Hoe is het om te ontbreken of iets of iemand te moeten missen. En hoe fijn is het dan als iets 

of iemand terugkeert! Soms moet je op zoek naar iets dat ontbreekt. In de bijbel lezen we 

over Het verloren muntje, het zoekgeraakte schaap en de weggelopen zoon (Lucas 15).  

 

Liedjes die we zingen:  

Bovenbouw: Sorry zeggen, Driftkikker, Zoals klei in de hand van de pottenbakker, Hou je aan de 
regels, Bouw je leven op de rots, Laat de kinderen tot mij komen 
Middenbouw: Een echt wereldplan, Nummer 1 , Iets van alle dieren, Jozef had een jas, Hij alleen, 
dank U wel, God heeft een plan met je leven 

Onderbouw: Tollen van geluk (Trefwoord), Ken je dit verhaal?, Wie ben jij? 

 

Vacature (inval)leerkracht 

In de afgelopen periode hebben we regelmatig een invalleerkracht nodig gehad. Gelukkig is het 

in de meeste gevallen gelukt om een invaller te vinden maar vaak is het een grote, tijdrovende 

puzzel. Ook in de Hoeksche Waard wordt het lerarentekort steeds vaker merkbaar en daarom 

zijn we continu op zoek naar leerkrachten en/of invallers die bij onze stichting willen werken. 

Hier vindt u de vacature. Wilt u hem delen? We hopen dat de puzzel rondom vervanging iets 

kleiner wordt en dat we volgend schooljaar voldoende 

leerkrachten hebben op al onze scholen! 

 

Horizon Pleegzorg - op zoek naar pleegouders 

Gaat u het avontuur van pleegouderschap aan? Horizon 

Pleegzorg is op zoek naar pleegouders. Op dinsdagavond 10 

maart is er een voorlichtingsavond in Oud-Beijerland.Tijdens 

deze voorlichting krijgt u alle informatie om een goede keuze 

te kunnen maken of pleegouderschap bij u past. Help een kind 

zo thuis mogelijk op te groeien! Er zijn verschillende vormen 

van  pleegzorg, zoals crisispleegzorg, deeltijd pleegzorg, 

weekendpleegzorg en voltijd pleegzorg voor onbepaalde tijd. 

Dus altijd een vorm die bij uw gezinssituatie past. U kunt ook 

vragen stellen aan een ervaringsdeskundige. Meer informatie lezen en opgeven kan via: 

www.horizon.eu/pleegzorg of neem vrijblijvend contact op met Marinka Slot via: 

marinka.slot@horizon.eu 

 

Tijd: 19.45-21.15 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 

Adres: Wiardi Beckmanstraat 32, 3262 VP Oud-Beijerland. 

 

Verkeerslessen gaan weer van start 

Na de herfst-winterstop gaan we weer aan de slag met de 

verkeerslessen. Wat fijn dat er hulpouders zich aangemeld 

hebben om de verkeerslessen te begeleiden! U zult tijdig een 

herinnering ontvangen. 

Inmiddels hebben wij het bericht gekregen dat wij opnieuw 

het label van ‘School op Seef´ behaald hebben. U hoort nog 
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https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2019-2020/keuchenius/Nieuws/2020-01-291147.Stichtingsleerkracht%20CSG%20De%20Waard%20winter%202020.pdf
http://www.horizon.eu/pleegzorg
mailto:marinka.slot@horizon.eu


van ons wanneer de labeluitreiking zal plaatsvinden.  

School op Seef geeft iedere maand een tip mee voor de ouder. Voor de maand maart is de tip 

´kindvriendelijk parkeren´. Deze kunt u hier vinden. 

 

Meeloopochtenden 

Een paar keer per jaar heeft u de mogelijkheid om een gedeelte van de ochtend mee te draaien 

in de groep van uw kind. Hoe gaat het er tijdens de lessen aan toe? Wat doen de kinderen 

tijdens het zelfstandig werken? Welke werkvormen worden er gebruikt? Als u dit een keer wilt 

meemaken, kom dan op één van de meeloopochtenden meekijken in de klas van uw kind! 

 

U bent van harte welkom, echter zonder een jonger broertje of zusje, op de volgende data: 

Groep 4-8: op 11, 12, 17 en 20 maart, van 8.30 - 9.30 uur 

Groep 3: op 14 & 16 april, van 9.15 - 10.00 uur en van 11.00 - 11.45 uur 

Groepen 1/2: op 14 & 16 april, van 8.30 - 9.15 uur en van 10.30 - 11.15 uur 

 

Wilt u zich uiterlijk een week van te voren via de mail opgeven bij de leerkracht die die dag aan 

uw kind les geeft? We kunnen per meeloop-moment maar enkele ouders plaatsen, dus vol = vol. 

  
Boomfeestdag groep 7 

Op woensdag 18 maart om 10:00 uur doen de kinderen van groep 7 mee aan de Nationale 

Boomfeestdag. Zo leren de kinderen meer over bomen en begrijpen ze hoe belangrijk bomen 

voor ons zijn.  

Dorpswethouder Paul Boogaard zal de eerste boom samen met de kinderen planten aan De 

Schouw.  

Voor deze activiteit hebben we enkele begeleiders nodig. U kunt zich opgeven bij 

d.goudzwaard@csgdewaard.nl. Het planten zal ongeveer een uurtje duren.  

Denkt u eraan dat uw kind een warme jas aan heeft en schoenen die vies mogen worden? 

 

Oproep ouderhulp: School in Paassfeer brengen 

Op vrijdag 27 maart, vanaf 12.45 uur, willen wij de school gaan 

versieren voor Pasen. U heeft zich begin dit schooljaar op kunnen 

geven via de hulpouderbrief. We zijn blij met de hulp die al 

geboden is, maar er zijn nog een paar helpers nodig! Vele handen 

maken licht werk, komt u ook? U kunt zich aanmelden door een mail 

te sturen naar w.verhagen@csgdewaard.nl. 
 

Creamiddagen Pasen - hulpouders gezocht 

Op vrijdag 27 maart en vrijdag 3 april willen we voor alle groepen van 13.00-14.15 uur een 

creacircuit rondom het thema pasen/voorjaar organiseren. 

Voor deze middagen zijn we op zoek naar (groot)ouders die hun talent inzetten door het geven 

van een ‘workshop’.  U kunt hierbij denken aan een kookactiviteit, schilderen, timmeren, 

bloemschikken, handwerken of noem maar op. Natuurlijk worden de kosten van de materialen 

door school betaald.  

Heeft een u een inspirerend beroep of leuke hobby en wilt u meedoen, dan kunt u zich opgeven 

bij juf Judith via j.westeneng@csgdewaard.nl . Even binnenlopen mag natuurlijk ook!  

Wij hopen op gezellige, creatieve middagen voor de kinderen.  

 

Letterfeest in groep 3 

Na 6 kernen was het zover: de kinderen van groep 3 hebben alle 

letters geleerd! Dit hebben we gevierd met een letterbuffet, 

letterzoekspel en een diploma uitreiking. Het was een geslaagd 

feest!  
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Boerenkool met worst 

Op dinsdag 11 februari hebben de kinderen van groep 1, 2 en 3 

een bijzondere en leuke dag gehad. Ze hebben namelijk met onze 

moestuinjuf Marianne, echte winterkost gemaakt. Hoe vaak maak 

je dat nou mee op school? 

De boerenkool hebben ze zelf geknipt en gestampt. Ook hebben 

ze een worstenbroodje gemaakt. Het allerleukst was dat de 

kinderen de boerenkool geserveerd kregen in hun eigen 

restaurant op het Speelleerplein. Wat een feest! En wat heeft 

iedereen zitten smullen van hun zelgemaakte boerenkool met worst! 

Ook hebben we een worst 'gedeeld' met de klas n.a.v. een verhaal over de boerenkool met 

worst. Steeds kwam er een extra kindje mee eten en werden de stukjes worst steeds kleiner... 
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