
 

Bij Het Krieken  
september 2019 

 
"De scholen zijn weer begonnen!" verkondigen spandoeken her en der in dorpen en 
steden. Ook uw kind gaat weer naar school. Misschien heeft uw kind er best wel zin 
in, misschien ook niet. Voor u betekent het dat uw kind weer een jaartje verder is. Of 
uw kind nu voor het eerst naar school gaat of als 8e-groeper die voor het laatste jaar 
naar de basisschool gaat. Een nieuw schooljaar is een venster naar een - hopelijk 
goede - toekomst. Als school en als team hopen wij van harte daar een 
betekenisvolle bijdrage aan te kunnen leveren. 
We zijn enorm blij dat we in deze tijd van de enorme grote lerarentekorten een 
volledig team hebben staan! 

 
 
We wensen u en uw kind een mooi schooljaar.  
Namens het team, 
 
Sanneke de Groot en Machteld Metz 
 



 
Mededelingen 
 
Studiedag 30 augustus 
Op vrijdag 30 augustus zijn wij als team gestart met een studiedag. 
 
Een onderwerp dat op de agenda stond is de herindeling van onze taken. Dit schooljaar starten wij als 
team met scrummen. Op vrijdag 30 augustus hebben wij uitleg gekregen van Floor ter Wal hoe wij het 
beste op deze manier kunnen werken. Bij scrummen wordt een project/ taak opgedeeld in kleine 
stukjes. Deze kleine stukjes worden vervolgens uitgevoerd in een vastgestelde periode.  
Daarnaast hebben we allerlei praktische zaken met elkaar doorgenomen.  
 
Nieuwjaarsreceptie maandag 2 september 
Op maandag 2 september bent u van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee 
met elkaar als ouders een momentje met elkaar te hebben om even bij te praten na de vakantie.  
 
Juf Ina 10 jaar in dienst  
In september is juf Ina alweer 10 jaar in dienst bij CSG De Waard. Juf Ina staat altijd voor iedereen 
klaar en wij zijn dan ook ontzettend blij met haar. U kunt natuurlijk even bij haar langs lopen om haar 
te feliciteren! 
 
Driehoeksgesprekken 
Binnen CSG De Waard hechten wij waarde aan een goede samenwerking en een open communicatie 
met ouders en verzorgers. Op CBS De Kriekenhof werken ouders, leerkrachten en leerlingen vanuit 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen om het leren en de ontwikkeling van leerlingen te 
bevorderen. Een middel om hieraan te werken is het voeren van driehoeksgesprekken. 
Driehoeksgesprekken vinden plaats tussen leerkracht, ouder en leerling. Daar zullen wij dit schooljaar 
mee starten. 
 
CBS De Kriekenhof ziet de ouders van de leerlingen als partners, die samen met de school de 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind dragen. Opvoeding en onderwijs zijn een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school, al blijft het natuurlijk zo dat de school en de 
ouders verschillende eindverantwoordelijkheden hebben. Natuurlijk blijven de ouders 
eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De school blijft eindverantwoordelijk voor 
het onderwijs. Doel is de optimale ontwikkeling van het kind. Om deze ontwikkeling van de leerlingen 
te bevorderen, worden driehoeksgesprekken gebruikt. Met driehoeksgesprekken wordt het 
eigenaarschap van de leerlingen bevorderd en de ouderbetrokkenheid vergroot.  
 
Bij alle partijen ontstaat een onderlinge band. Kinderen zien hoe ouders en leerkrachten met elkaar 
omgaan en er ontstaat een samenwerking. Het eigenaarschap van leerlingen wordt vergroot doordat 
leerlingen een aandeel hebben in het gesprek en de te bereiken doelen.  
 
Afspraken die wij met elkaar als team gemaakt hebben zijn: 

- we starten met startgesprekken middels driehoeksgesprekken 1 t/m 8 
- we voeren de driehoeksgesprekken aan de hand van een format dat is ingevuld door de 

leerling samen met de leerkracht 
- we evalueren na deze gesprekken hoe het beviel 
- we zetten hier een enquête over uit onder ouders 
- we bepalen na deze gegevens hoe we verder gaan met voortgangsgesprekken. 

 
U ontvangt in deze mail een formulier waar u zichzelf kunt inschrijven voor een driehoeksgesprek met 
de leerkrachten. De gesprekken vinden plaats op: 

● Woensdag 18 september 
● Dinsdag 24 september 

Het is de bedoeling dat u de naam van uw kind invult op dit formulier.  



Let op: onder in het document kunt u de juiste groep selecteren! Voor de ouders van groep ½ zal 
het iets anders gaan. U ontvangt hierover een aparte mail van de juffen. Wacht u dus met invullen van 
het document tot u deze mail heeft ontvangen.  
Hier treft u de link aan naar het juiste document. 
 
 
Regiekracht 
Dit schooljaar hebben we een vakleerkracht voor de gymlessen. Op dinsdag zullen de groepen 4 t/m 
8 les krijgen van Regiekr8. Juf Richelle start met het laatste jaar van haar gym opleiding en zal 
hiervoor nog verschillende opdrachten moeten uitvoeren. Zij zal haar groep dus zelf lesgeven. Op de 
vrijdagen zullen de groepen 3 t/m 8 om de week les krijgen van een vakleerkracht. 
 
Start plusklas 
Op 25 september zal juf Anke weer van start gaan met de plusklas.  
 
Studiemiddag 1 oktober  
Op dinsdagmiddag 1 oktober heeft het team van De Kriekenhof een studiemiddag. Tijdens deze 
middag staan er een aantal onderwerpen op de planning. We gaan de driehoeksgesprekken 
evalueren, vullen de observaties in over de leerlingen m.b.t. sociaal emotionele ontwikkeling, 
bespreken ons beleidsplan wetenschap & techniek.  
 
Stagiaires schooljaar 2019-2020 
Ook dit schooljaar mogen wij weer verschillende stagiaires verwelkomen. Wij vinden het belangrijk om 
een bijdrage te leveren en te investeren in onze toekomstige collega’ s. 
Bridget Vermaas loopt ‘ snuffelstage’ van een half jaar in groep ½ A op vrijdag 
Barbara Scheepbouwer, PABO student in groep ½ B op maandag en dinsdag 
Kim van der Linden, PABO student in groep ⅚ op dinsdag, woensdag en donderdag 
Meester Simon volgt de deeltijd PABO, werken en leren tegelijk. Naast zijn werk als meester in gr ⅞, 
zal hij nog extra stage lopen in groep ⅘. Op deze manier willen wij hem optimaal begeleiden in het 
PABO traject dat hij loopt.  
 
Felicity van der Wilk zal ook bij ons op De Kriekenhof komen op de maandag en dinsdag. Zij is 
geboren met een open rug en zit om deze reden in een rolstoel. Wij vinden het heel fijn en prettig dat 
wij Felicity een plekje op onze school kunnen bieden. Zij zal Ina en het team ondersteunen bij 
verschillende taken. 
 
Fout in de jaarkalender poster 
Zoals u al van ons had vernomen via de mail is er helaas een fout in de jaarkalender geslopen. Dit 
gaat om de meivakantie. Deze begint op 17 april en duurt tot en met 5 mei. Op 4 mei hebben wij als 
team een studiedag en 5 mei is het bevrijdingsdag. Op woensdag 6 mei gaan we weer van start. 
 
Overig nieuws 
 
Luizenpluizen 
Ook in het schooljaar 2019-2020 zullen de kinderen na alle vakanties gecontroleerd worden op luizen. 
Wilt u hierbij helpen, dan zijn we daar erg blij mee! U kunt zich aanmelden bij de juf van uw kind. 
 
Geplande ontruimingsoefening 
Op dinsdag 17 september vindt er een geplande ontruimingsoefening plaats. Op deze manier willen 
wij de kinderen op een rustige manier duidelijk maken wat de bedoeling is als het brandalarm af gaat.  
 
Techniekmiddag 
Op donderdag 26 september vindt de eerste techniekmiddag plaats. Alle kinderen van de school 
zullen tijdens deze middag bezig zijn met techniek op verschillende manieren.  
 
Groene voetstappen 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZSrmiWxF1O7XQi2bdZgGgdknGgwAb6MSnVdz2lpEL14/edit?ts=5cf504c6#gid=222028209


Groene Voetstappen is een initiatief van Klimaatverbond Nederland, een vereniging van meer dan 
150 lagere overheden met een voorop lopend klimaatbeleid. De actie is onderdeel van de 
internationale campagne Zoom Kids on the Move, gecoördineerd door Climate Alliance. De 
internationale actie bestaat sinds 2002. Sinds 2006 verzamelen basisschoolleerlingen in Nederland 
jaarlijks Groene Voetstappen.  Er zijn dus al veel stappen gezet voor duurzame mobiliteit.  
 
De Groene Voetstappen Tour wordt ondersteund met educatief materiaal o.a. van Veldwerk 
Nederland en een extra Gouden Voetstappen menu. Groene Voetstappen sluit aan bij de kerndoelen 
van het primair onderwijs, namelijk: 
 
Oriëntatie op jezelf en de wereld, Mens en samenleving en Natuur en techniek. 
 
Leerlingen leren zorg te dragen voor hun lichamelijke gezondheid; leren zich redzaam te gedragen als 
verkeersdeelnemer en als consument en leren met zorg om te gaan met het milieu. Bovendien leren 
de kinderen over het klimaat en leren ze oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, uit te 
voeren en te evalueren. 
 
We willen de leerlingen stimuleren om zoveel mogelijk lopend, fietsend, op de step ed naar school te 
komen! Daarnaast willen we de kinderen stimuleren om zorg te dragen voor de omgeving. Afval 
opruimen, afval scheiden etc. Wilt u hier ook thuis met uw kind over praten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderpostzegels 
Vanaf 25 september zullen de leerlingen van groep 8 op pad gaan om kinderpostzegels te verkopen. 
De missie van Kinderpostzegels is helder: kinderen de kans geven op een betere toekomst. 
Kinderen halen met de Kinderpostzegelactie (van 25 september t/m 2 oktober 2019) geld op voor 
kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
 

 
 
Groep 8 op kamp 
Op maandag 30 september zal groep 8 vertrekken voor een 3-daags kamp. We zullen dit jaar ons 
vestigen in de Suikerberg in Loon op Zand. Deze 3 dagen staan in het teken van gezelligheid, 

http://www.klimaatverbond.nl/
http://www.zoom-kidsforclimate.eu/
http://www.climatealliance.org/


samenwerken en mooie herinneringen maken. Wat we gaan doen, blijft geheim. De kinderen van 
groep 8 zullen hier snel bericht over krijgen. Meester Simon en juf Jessica zullen beiden meegaan op 
kamp. Juf Diana zal deze dagen voor groep 7 staan en juf Kim zal in groep 5/6 zijn.  
 
Verkeerslessen  
Binnen School op Seef hebben zowel de praktische, omgevingsgerichte verkeerseducatie als de 
theoretische een belangrijke plek. Voor de invulling van een deel van de theorielessen maken wij als 
school gebruik van de lessen van School op Seef. Daarnaast maken wij ook gebruik van praktische 
verkeerslessen. Hieronder verstaan we het oefenen van de motorische vaardigheden (bijvoorbeeld bij 
het oversteken en fietsen) en het tijdens de lessen toepassen en van de motorische en andere 
verkeersvaardigheden en van de kennis in de eigen praktijk. 
 
Ook dit schooljaar zijn we weer op zoek naar hulpouders, zodat deze lessen kunnen plaatsvinden. 
Daarnaast willen wij natuurlijk ook erg graag ons School op Seef label behouden, dus het is zeer 
belangrijk dat wij deze lessen ook zullen geven. Meldt u zich aan bij de leerkracht van uw kind? Alvast 
hartelijk bedankt! 
 
De eerste verkeersles zal plaatsvinden in de week van 30 september. Het is de bedoeling dat alle 
kinderen op de dag van de verkeersles op de fiets naar school komen.  
 
Basketbal en zwemmen 
Met het team hebben we de taken die we naast onze lesgevende taken hebben bekeken. De essentie 
van ons werk is kinderen onderwijzen, maar natuurlijk vinden we nevenactiviteiten ook heel belangrijk 
en vooral ook leuk voor de kinderen. Afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er minder animo is voor 
de ´schooltoernooien’ basketbal en zwemmen. We hebben besloten als school niet meer mee te doen 
aan deze georganiseerde ‘toernooien’. Daarentegen blijven we natuurlijk wel mee doen aan de 
toernooien van korfbal en voetbal.  
 
 
Jarigen 

 
1 sept Jadah gr 1/2B 17 sept Luuk gr 1/2A 

14 sept Niels gr 3 21 sept Vlinder gr 1/2A 

16 sept Koen gr 1/2A 23 sept Joleen gr 1/2B 

16 sept Olivia gr 1/2B 24 sept Eline gr 7/8 

16 sept Daan gr 1/2A 29 sept Marsha gr 3 

 
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 
 
 
 
 
Belangrijke data 
 

                                                        September 2019 
1  
2 Nieuwjaarsreceptie 08:30-09:30 
3  
4 Kriebelteam 
5  



6  
7  
8  
9  

10 OR vergadering 
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17 Geplande ontruimingsoefening 
18 Driehoeksgesprekken 
19  
20  
21  
22  
23 Start: groene voetstappen en kinderpostzegels 
24 Driehoeksgesprekken  
25 Start: plusklas 
26 Techniekmiddag 
27  
28  
29  
30 Kamp groep 8 

 
Deze week: verkeersles 1. 

 
 
 

                                                      Oktober 2019 
1 Kamp groep 8 

 
Studiemiddag voor het team.  
Kinderen zijn vrij deze middag. 

2 Kamp groep 8 
3  
4 Kriebelteam 
5  
6  
7 Dag van de leraar 

 
Start project: trouwen / reis mee 
Start: kinderraad  

8  
9 Cultuurcircuit omtrent project 

10 Inspectiebezoek 
11  
 


