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

 

Wat zijn we in een gekke periode beland! Opeens moet u binnen uw gezin en naast de vader- 

/ moederrol ook de rol van ‘thuisjuf of -meester’ vervullen! De bestuursvoorzitter van CSG 

De Waard schrijft iets over de uitdaging die dit voor u zal zijn in de brief die u tegelijk 

met deze nieuwsbrief ontvangt! En we verwachten dat het nog wel even gaat duren... 

 

Tegelijkertijd willen wij u ook vragen om goed op de emoties en het gedrag van uw 

kind(eren) te letten. Zij voelen zich wellicht onzeker, ‘onthecht’ nu ze de juf en de andere 

kinderen niet meer elke dag zien. Ze hebben geen idee wanneer het ophoudt. Zij hebben 

nog nooit zoiets meegemaakt (net als wij!). Het idee van 'vrij van school' klinkt in eerste 

instantie leuk, maar nu het langer gaat duren…  

Er vervallen ook allerlei activiteiten, helaas, en de kinderen vinden dat vast jammer: 

● De Koningsspelen gaan niet door 

● Diverse culturele activiteiten binnen de school vervallen 

● Meeloopochtenden in de groep van uw kind zijn niet allemaal doorgegaan 

● Er is onzekerheid over de Paasviering en het kamp van groep 8 

 

Best kans dat u de komende weken meer gedrag gaat zien wat normaal gesproken niet bij 

uw kind past. Dit is normaal in deze omstandigheden. Wij wensen u veel sterkte en wijsheid 

toe om daar, in voldoende rust, goed leiding aan te geven. Als u hier ondersteuning bij nodig 

hebt, neemt u dan contact op met de leerkracht of de schoolmaatschappelijk werker? 

1x per week stuurt meester Marco een filmpje aan de kinderen. In het filmpje van 

vanochtend heeft hij even het verhaal van ‘De Goede Herder’ aangehaald. In de bijbel 

staat: ‘De Goede Herder zet zijn leven in voor de schapen...!’ Wat kunt u, als u aan dat 

beeld denkt, toepassen voor uw kind(eren) in deze, ook voor u, onrustige periode? 

Kinderen hebben in deze tijd er behoefte aan zich veilig en geliefd te voelen. Vanuit school 

proberen we bij onze leerlingen dat gevoel, via allerlei digitale kanalen en naast de 

vakinhoud, te versterken (het filmpje van vorige week vindt u hier). 
 

Geef veel aandacht aan uw gezin! Speel met de kinderen, buiten (als dat kan). Bak koekjes, 

verf of knutsel met ze. Speel bordspellen en kijk films. Ga samen experimenteren of zoek 

virtuele rondleidingen van musea of dierentuinen. Begin een boek te lezen met het hele 

gezin. Ga lekker onder een dekentje tegen elkaar aan zitten… 

 

Als dit allemaal afgelopen is, is de geestelijke gezondheid van uw kind(eren) het 

belangrijkst! Hoe ze zich nu voelen, zullen ze vast en zeker langer onthouden dan het het 

leerwerk dat ze gedaan hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Yvonne Verweij 

Marco de Jong 
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/onze-school/ondersteuning-van-leerlingen-passend-onderwijs/onze-externe-zorgpartners
https://youtu.be/3YrsrkV7Its
https://youtu.be/3YrsrkV7Its
https://www.youtube.com/watch?v=NBXfhJjDKwg


Belangrijke data 

9 april Paasviering 

10 april Goede vrijdag, leerlingen zijn vrij 

13 april Tweede Paasdag 

14 april en 16 april Meeloopochtend groep 1 t/m 3 

20 april t/m 1 mei Meivakantie 

4 mei Vrij  

5 mei Bevrijdingsdag: alle leerlingen zijn vrij 

 

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

maatregele die genomen worden m.b.t. het coronavirus.  

 

Nieuwsberichten 

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

● Update eind 1e week thuisonderwijs & brief gemeente HW 

● Trefwoord 

● Afsluiting restaurant thema onderbouw 

● Takken ruimen met groep 7  
 

Aandacht voor digitale middelen & digitale tijd 

Wilt u er ook op letten dat uw kind in deze periode héél veel nieuwe digitale kanalen ontdekt? 

Sommige kinderen hadden tot vorige week geen telefoon of chromebook in huis, maar kunnen nu 

volop deelnemen in allerlei chatkanalen. Een paar tips: maak afspraken over de hoeveelheid 

digitale tijd (inclusief schoolwerk bijvoorbeeld maximaal 2 uur per dag en in de weekenden 

maximaal 1 uur), laat de devices alleen beneden gebruiken, spreek af dat u altijd mee mag 

kijken en in de geschiedis mag kijken en dat u de enige bent die iets mag verwijderen... 

 

Opgeven broertjes en zusjes  

Op De Hoeksteen zijn we bezig met het vormen van de formatie voor volgend schooljaar. Om 

een volledig beeld te krijgen van het aantal leerlingen willen we u dringend vragen om broertjes 

en zusjes jonger dan 4 jaar alvast aan te melden! Zo kunnen wij met de groepenindeling al 

rekening houden met nieuwe leerlingen. Via deze link kunt u uw kind aanmelden. U kunt ook een 

mail sturen aan y.verweij@csgdewaard.nl 

 

Tref 

Door de maatregelen rondom het coronavirus, kunnen we de kinderen 

niet de verhalen uit Trefwoord vertellen. Wat u wel kunt doen, is de 

verhalen die gepland stonden, te lezen uit de Bijbel.  

Thema: Verbinden 

Uit elkaar groeien of verbinden. Tegenstellingen binnen een 

samenleving. Kinderen hier en kinderen daar. Jong en oud. Arm en rijk. 

Bijbelverhalen: Twee wilde mannen (Matteüs 8, 28-34); Jezus en de 

schriftgeleerden (Matteüs 9, 1-8); Uitgenodigd worden (Matteüs 11, 

1-30). 

 

Thema: Volgen 

Mensen volgen en navolgen. In hun doen en hun denken, in hun keuzes en levenswaarden. 

Bijbelverhalen: Twee blinden (Matteüs 20, 29-34); Intocht Jeruzalem (Johannes 12, 12-16); 

Laatste avondmaal (Johannes 13); Gevangengenomen (Johannes 18 en 19); Paasmorgen 

(Johannes 20); Petrus volgt Jezus (Johannes 21, 1-25). 
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/2559-meeloopochtend-groep-1-3
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11988-update-eind-1e-week-thuisonderwijs-brief-gemeente-hw
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/12072-trefwoord
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11817-afsluiting-restaurant-thema-onderbouw
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11787-takken-ruimen-met-groep-7
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/informatie/aanmelden-leerlingen
mailto:y.verweij@csgdewaard.nl


Liedjes die jullie thuis kunnen 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? 
 

Koningsspelen afgelast 

Helaas zijn de Koningsspelen voor dit jaar afgelast. Wij hopen 

volgend jaar weer sportief deel te nemen aan dit evenement. 

 

Paasviering 

In afwachting van eventuele verdere maatregelen kunnen wij u op dit moment niet mededelen 

of de Paasviering door gaat. Mocht de school toch na 6 april open gaan, dan informeren wij u 

tijdig hoe wij vorm zullen geven aan de Paasviering. 
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https://www.youtube.com/watch?v=0qR9RjcEj2s
https://www.youtube.com/watch?v=l_2uJkH7vi0
https://www.youtube.com/watch?v=JFFDnFPvVGk
https://www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUGG_E
https://www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUGG_E
https://www.youtube.com/watch?v=rjrZGFg3NG4
https://www.youtube.com/watch?v=ukHyYwv_1F0
https://www.youtube.com/watch?v=knSbEZLstVY
https://www.youtube.com/watch?v=wPokj84uZEc
https://www.youtube.com/watch?v=FqhihBhJkbQ
https://www.youtube.com/watch?v=2cciu4nyIuE
https://www.youtube.com/watch?v=5_y84tcT84s
https://www.youtube.com/watch?v=oz4q0cWIwNk
https://www.youtube.com/watch?v=ZN034PuKBTY
https://www.youtube.com/watch?v=E2cu_EaAi7o
https://www.youtube.com/watch?v=LE_23RfpXU4

