
Nieuwsbrief mei 2020 
 

 

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

Belangrijke data 

4 mei Vrij  

5 mei Bevrijdingsdag: alle leerlingen zijn vrij 

6 mei Luizencontrole 

6 mei, 8.30 uur OR vergadering 

11 mei Verkeersles groep 5 t/m 7 

12 mei Verkeersles groep 3 en 4 

13 mei Verkeersles groep 1 en 2 

21 mei Hemelvaartsdag, vrij 

22 mei Vrij 

27 mei Inloop Aalscholver 

28 mei Studiedag, alle leerlingen vrij 

29 mei Inloop Zilvermeeuw 

1 juni Tweede Pinksterdag, 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 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 de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn: 

● Leuke leestips en boeken ruilen nu de bibliotheek gesloten is 

● Trefwoord 

● Thuis aan de slag - kunsttasjes 

● Nieuws uit de schooltuin en keuken 

● Het paasverhaal 

● Kleurrijke post 

● De digitale luizenscanner 

 

Trefwoord 
Pasen ligt achter ons. Hopelijk heeft het u hoop gegeven!  

In Trefwoord zouden we de komende tijd ons gaan bezighouden 

met het thema ‘stilstaan’. In deze periode worden we soms 
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https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2019-2020/dehoeksteen/nieuwsbrieven/2020-04-171004.Bingokaart%20Onderbouw.pdf
https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2019-2020/dehoeksteen/nieuwsbrieven/2020-04-171004.Bingokaart%20Middenbouw.pdf
https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2019-2020/dehoeksteen/nieuwsbrieven/2020-04-171006.Bingokaart%20Bovenbouw.pdf
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/12450-leuke-leestips-en-boeken-ruilen-nu-de-bibliotheek-gesloten-is
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/12420-trefwoord
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/12400-thuis-aan-de-slag-kunsttasjes
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/12392-nieuws-uit-de-schooltuin-en-keuken
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/12376-het-paasverhaal
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/12364-kleurrijke-post
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/12230-de-digitale-luizenscanner


gedwongen stil te staan. Laten we deze periode ook gebruiken om stil te staan bij wat echt 

belangrijk is. 

Inhoud: Stilstaan bij bijzondere dagen, gebeurtenissen en mensen. Gedenken in feesten, 

verhalen en rituelen. 

Bijbelverhalen die jullie kunnen lezen: De herinnering aan Jeruzalem (Psalm 137, Psalm 126, 

Psalm 150). 

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? 
En heel toepasselijk nu: Weet je dat de lente komt? 

 

Het Paasverhaal 

Omdat we als school niet bij elkaar konden komen om gezamenlijk het 

Paasfeest te vieren, hebben de leerkrachten het Paasverhaal verteld 

aan de kinderen of hebben zij het verhaal laten tekenen door hen. 

Groep 4 kreeg de opdracht om het verhaal te tekenen, waarbij ieder 

kind een fragment kreeg. Hierdoor is een mooi resultaat ontstaan! 

Vervolgens hebben de kinderen via Google Meet de tekeningen bekeken 

en ondertussen geluisterd naar het paasverhaal met bijpassende 

liederen. 

 

Thuis aan de slag - kunsttasjes 

Nog meer post deze week! Alle kinderen hebben deze week in de brievenbus 

een kunsttasje ontvangen. Deze tasjes zijn mogelijk gemaakt door 

Cultuureducatie met Kwaliteit Hoeksche Waard en Stichting Kunstbus. Zij 

hebben hun handen ineen geslagen en pakketten gemaakt voor alle kinderen 

die op dit moment thuis zitten. In het tasje zit materiaal en een lesbrief 

over lente of kubisme. Naast de lesbrief is er ook een videolesbrief over 

lente en kubisme. Met dit mooie initiatief kunnen kinderen creatief bezig 

zijn. Wij zijn natuurlijk benieuwd naar jullie resultaten! Delen jullie de 

kunstwerken met ons? 

 

Leuke leestips en boeken ruilen nu de bibliotheek gesloten is 

Nu alle kinderen thuis zijn en niet naar de bibliotheek kunnen, blijft lezen en leesplezier heel 

erg belangrijk. De bibliotheek probeert zoveel mogelijk andere mogelijkheden aan te reiken om 

toch lekker te kunnen lezen. Zo is er een speciale ThuisBieb-app en zijn er nog meer tips die 

hier kunt vinden. Een andere tip: via bol.com kunt u voor €0,01 digitaal boeken lezen. Ook is het 

mogelijk om op school, bij Cindy, het bibliotheekboek van school te ruilen. Dit kan op dinsdag 
21 april en donderdag 23 april tussen 10.00-11.00 uur. Er mogen maar 2 kinderen (zonder 

ouder) tegelijk naar binnen om hun boek te ruilen. De leesboeken van groep 3 staan in gebouw 

Aalscholver. Wanneer uw kind daar zijn boek wilt ruilen, kunt u mailen naar 

c.lakerveld@csgdewaard.nl, zo weet zij wie er in gebouw Aalscholver moet zijn op 

bovengenoemde dagen. 

 

Nieuws uit de schooltuin en keuken 

De natuur zorgt al voor wat meer leven op het schoolplein. Juf Marianne zorgt nu voor het 

onderhoud van de moestuin en het schoolplein. In de nieuwsbrief die u hier kunt vinden is te 

lezen wat zij allemaal ziet. 
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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
https://www.youtube.com/watch?v=yFQIMSw8B7A
https://youtu.be/iRqBfds39Mk
https://youtu.be/ZU8cw3E7Bh8
https://www.jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb.html
https://www.bibliotheekhoekschewaard.nl/actueel/tips-online-bibliotheek.html
mailto:c.lakerveld@csgdewaard.nl
https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2019-2020/dehoeksteen/Nieuws/2020-04-101511.1586513337212-nieuws%20uit%20de%20schooltuin%20en%20keuken.pdf%20(1).pdf


 

Op het schoolplein zijn de nieuw geplante 

boompjes, struiken en planten al goed aan het 

groeien. In de moestuin is er alvast het één 

ander gezaaid, wat na de zomervakantie kan 

worden geoogst.  

Groene asperges, rabarber, bieslook en rode 

en gele uien zijn gepoot. Boerenkool, tarwe, 

zonnebloemen, stokrozen zijn er gezaaid. Klik 

op de foto voor alle foto’s. 
 

 

Nog wat leuke tips om in de meivakantie te doen: 

 

 

Zelf zaadbommen maken, klik hier voor de 

uitleg 

 

 
 
In het bijenhotel op school is het nog drukker 
geworden. Er zijn zelfs al wat gaatjes 
dichtgemetseld door de bijen. 
 
Help de bijen in de tuin, maak je eigen 

bijenhotel  

 

Kleurrijke post 

Alle gezinnen hebben voor het Paasweekend een pakketje door de 

brievenbus gehad. Een attentie van het team voor alle ouders, want 

thuiswerken en kinderen begeleiden met hun schoolwerk is een hele klus. 

Complimenten voor jullie inzet en hulp! 

Ook de kinderen kregen post. Zij kregen stickers en zaden van de 

stokroos, de zonnebloem en tarwe. Juf Marianne heeft een uitleg gemaakt 

en kun je hier vinden. Met behulp van deze link kun je snel een broeikasje 

maken, zodat de plantjes snel gaan groeien. Wij zijn heel benieuwd! Sturen 

jullie een fotootje op? 
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https://photos.app.goo.gl/QWermSfvi6GU6Wgf6
https://www.ivn.nl/file/36905/download?token=kehp5fq5
https://photos.google.com/photo/AF1QipO6IW7glWbdlLkL5n8KI0YsOFgnR33_eDAuP2zY
https://www.ivn.nl/file/62226/download?token=T65dXJP_
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/12364-kleurrijke-post#&gid=1&pid=2
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/b6806cec-6672-45fa-a784-7c26f7f58d3a/7319

