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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 

1 juli 10-minuten gesprekken 

7 juli Studiedag, leerlingen vrij 

9 juli Wennen in de nieuwe groep schooljaar 2020-2021 

9 juli, 19:15 uur MR vergadering 

10 juli Slaapfeest groep 8 

13 juli Groep 8: liedjes musical zingen voor de kleuters 

14 & 15 juli Afscheidsavonden en musical groep 8 

15 juli  Musicalochtend voor groep 3 t/m 7 

15 juli Rapport mee 

17 juli Laatste schooldag, leerlingen vrij 12.15 uur vrij 

20 juli t/m 28 augustus Zomervakantie 

31 augustus Eerste schooldag 

 

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

● De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding! 

● Trefwoord 

● Project Afvalredders 

● Muzikale ondertekening van het Muziekakkoord 

● Nieuws uit de schooltuin 

● E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb 

● Geslaagd voor het verkeersexamen! 
● TSO volgend schooljaar 

 
Tref 
Deze laatste weken staan de verhalen van Mozes centraal. Eerst het 

thema ‘Redden’, waarbij gekeken wordt naar hoe we kunnen helpen of 

wegkijken in moeilijke situaties. Hoe kunnen we iemand geborgenheid 

en veiligheid bieden? In de bijbel lezen we de verhalen uit Exodus 1 

t/m 4; de geboorte van Mozes en de vlucht naar de woestijn. 

Op het plaatje ziet u hoe Mozes, nadat hij in een biezen mandje gelegd 

is om hem te beschermen, opgevangen wordt door de dochter van de farao. Willen jullie 

hier meer over lezen? In Exodus 1 en 2 zijn deze verhalen te vinden.  

 

Daarna het thema ‘Overgaan’. Hoe is het om van een oude naar een nieuwe omgeving te gaan? 

Hoe kunnen onbekende situaties ons verrassen?  
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/12762-de-gmr-van-csg-de-waard-zoekt-een-nieuw-lid-voor-de-oudergeleding
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/12962-project-afvalredders
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/12910-muzikale-ondertekening-van-het-muziekakkoord
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/12939-nieuws-uit-de-schooltuin
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/12977-e-books-voor-het-hele-gezin-met-de-vakantiebieb
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/12882-geslaagd-voor-het-verkeersexamen


De bijbelverhalen uit Exodus 5 t/m 15 worden gelezen, waarbij we lezen over de tien plagen en 

de doortocht door de Rode Zee. We zien hoe God het volk Israël beschermt tijdens hun 

overgang naar een nieuwe situatie.  

 

En natuurlijk naderen we het einde van het schooljaar. Een moment om terug te kijken met 

elkaar op een bijzonder schooljaar. Mooie momenten, leerzame momenten, moeilijke momenten, 

verrassende momenten… We hopen dat ook dit jaar de verhalen van Trefwoord, maar zeker de 

verhalen uit de Bijbel, ons wat geleerd hebben over hoe om te gaan met deze momenten.  

 

Deze laatste weken hebben we weinig gezongen, door de bestaande maatregelen. Wel kunnen 

jullie thuis uit volle borst met elkaar de volgende liedjes 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? 
 
Project Afvalredders 
Vrijdag 19 juni is het project Afvalredders afgesloten met een workshop 

“Professor Lamoraal redt plastic” voor groep 8. 

Er werd plastic gesorteerd, plastic doppen op kleur gesorteerd en 

schoongemaakt en we gingen aan de slag met de machines van het project 

‘Precious Plastic’.  

Een machine sneed schoongemaakte doppen van één kleur fijn. De andere 

machine smolt dit fijngehakte plastic en van de draden van dit gesmolten 

plastic maakten we plastic mandjes. 

 

Omdat we dit jaar met alle leerlingen en leerkrachten van De Hoeksteen goede stappen hebben 

gemaakt om onze school afvalvrij te maken, werd na de workshop aan de Afvalredders van 

groep 8 het predikaat “Afvalvrije school” uitgereikt.  

Dit predikaat is natuurlijk voor de hele school en daarom zijn Eva en Henri vervolgens de 

klassen rondgegaan om het mooie, van afvalplastic gemaakte bordje aan iedereen te laten zien. 

 

Muzikale ondertekening van het Muziekakkoord 
Op 16 juni was groep 4 via een live verbinding te gast bij de 

ondertekening van het MuziekAkkoord Hoeksche Waard. Het was 

een feestelijke ondertekening met veel muzikale optredens en 

hoog bezoek van Koningin Maxima.  

Groep 4 mocht zelf ook hun medewerking verlenen. Zij hebben met 

boomwhackers een lied meegespeeld.  

Aan het eind van de viering werd het MuziekAkkoord ondertekend. Met dit MuziekAkkoord 

wordt muziekonderwijs op alle scholen in de Hoeksche Waard mogelijk gemaakt. 

 
Nieuws uit de schooltuin 

Op 18 juni hebben groep 1 en 2 hebben op het schoolplein 

graslelies gestekt. Dit is een gemakkelijke kamerplant, die ook nog 

de lucht zuivert. 

Van de moederplant hebben we stekjes geknipt en in een potje 

met aarde gepoot. 

Nieuwsbrief CBS De Hoeksteen juli 2020 2 
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https://www.youtube.com/watch?v=l_2uJkH7vi0
https://www.youtube.com/watch?v=JFFDnFPvVGk
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https://www.youtube.com/watch?v=wPokj84uZEc
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https://www.youtube.com/watch?v=LE_23RfpXU4


De komende tijd moeten de stekjes vochtig worden gehouden, zodat de wortels kunnen groeien. 

Daarna geef je ze water als de aarde droog is. 

U kunt hier meer informatie vinden over de graslelie. 

 

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb 
De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de 

zomerperiode! 

In de gratis app staan e-books en luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken 

voor kinderen uit groep 3, maar ook spannende boeken voor tieners en 

prachtige romans voor volwassenen. 

De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. 

De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play van 1 juli t/m 31 

augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl. 
 

Nieuw MR lid 

Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige maandbrief, gaat Frank Majoor de MR verlaten. 

Hierdoor waren wij op zoek naar een nieuw MR lid. Dit is Sandra Kouwenhoven geworden. Zij is 

de moeder van Amber uit groep 5 en zal de oudergeleding van de MR vanaf volgend schooljaar 

komen versterken.  

TSO volgend schooljaar 

Cindy heeft weer hard gewerkt om het TSO rooster voor volgend schooljaar rond te krijgen. 

Dankzij de vele aanmeldingen via het TSO aanmeldformulier eerder dit schooljaar, zijn de 

meeste dagen zo goed als gevuld. Heel hartelijk dank voor alle aanmeldingen! 

Er zijn nog een aantal gaten in het rooster. Op dinsdagen, donderdagen en vrijdagen zijn er nog 

een aantal ‘gaten’. Voor het draaien van de TSO ontvangt u een vrijwilligersbijdrage. Bent u 

beschikbaar? Wilt u dan contact opnemen met Cindy Lakerveld? (c.lakerveld@csgdewaard.nl) 
 

De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding! 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CSG De Waard denkt, praat en 

beslist mee over allerlei beleidszaken op stichtingsniveau en levert daarmee een bijdrage aan 

de kwaliteit van het onderwijs op de scholen in de Hoeksche Waard.  

 

De GMR heeft over bepaalde onderwerpen advies- en/of 

instemmingsrecht. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het 

personeelsbeleid, de besteding van financiële middelen, de kwaliteit 

van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de 

formatieplanning, etc.  

De GMR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. De GMR bestaat 

uit acht leden: 4 ouders en 4 personeelsleden. Meer informatie over 

de GMR is te vinden op de website.  
 

Om misverstanden te voorkomen: De GMR gaat niet over zaken die op 

schoolniveau spelen, over individuele personeelsleden of over belangenbehartiging. 

Wegens het aflopen van de zittingstermijn van Ton de Koning is er een vacature ontstaan bij de 

oudergeleding van de GMR.  

 

Als kandidaat voldoe je aan de volgende kenmerken: 

● Warm voorstander van christelijk onderwijs. 

● Ouder van één van de leerlingen op een school van CSG De Waard. 

● Brede maatschappelijke oriëntatie. 

● Bereid en in staat mee te denken op bovenschools en strategisch niveau. 
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https://csgdewaard.nl/over-de-waard/gmr/informatie-gmr


 

Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie, neem dan contact op met Jovanka 

de Jong, secretaris (j.dejong@csgdewaard.nl) of het bestuurssecretariaat (Jantine 

Zilverschoon, tel 0186-621461 of per mail). Aanmelden kan tot en met vrijdag 3 juli 2020 bij 

Jantine Zilverschoon, via j.zilverschoon@csgdewaard.nl.  
U kunt ook bij meester Marco terecht voor meer informatie. Het is erg belangrijk dat er op 

schooloverstijgend niveau goed wordt meegedacht! 
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