
 

Bij Het Krieken  
oktober 2019 

 
We lezen deze weken uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Het zijn prachtige 
verhalen: over schepping en geluk, over schaamte en verdriet, over hopen en geloven. Ze 
gaan over het begin. Maar dat betekent niet dat ze alleen over het verleden gaan, het zijn 
ook verhalen over vandaag en morgen. Over hoe het donker kan zijn, en wie dan licht kan 
maken. Over wat er gebeurt als mensen ruzie maken of de aarde geweld aan doen. Maar 
ook over hoe mensen hoopvol op weg gaan naar de toekomst. Als je deze verhalen leest, 
ontdek je dat niet alles blijft zoals het is. Er is verandering mogelijk, voor jouzelf en voor de 
wereld. 

Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het schooljaar is dat een 
belangrijke vraag. Wat wordt het voor jaar op school? Wat verwachten de kinderen, wat 
hopen ze, waar zien ze misschien ook tegenop? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? 
Welke keuzes maken zij zelf om dit schooljaar tot een succesvol jaar te maken? En hoe 
worden ze daarin geholpen door anderen? De bijbelverhalen kunnen helpen om daarover na 
te denken. 

In het team zijn er diverse collega’s die te maken hebben met zorgen en verdriet in hun prive 
omstandigheden. Hierdoor zijn soms wisselingen in een klas. We zijn trots op het team en 
de collegialiteit onderling dat de collega’s deze omstandigheden met elkaar opvangen en 
voor elkaar klaar staan.  

 
Namens het team, 
 
Sanneke de Groot en Machteld Metz 
 
 

 
 
 



 
 
Mededelingen 
 
Inspectiebezoek 
Op 10 oktober krijgen we inspectiebezoek. Onze school is uitgekozen mee te doen aan een 
themabezoek. Het thema van dit bezoek is: school verschillen. Tijdens dit bezoek wil de inspectie in 
kaart brengen hoe het komt dat scholen met eenzelfde populatie verschillend kunnen scoren. De 
inspectie zal daarom een groot deel van de dag op school rondlopen, de groepen ingaan en met 
leerlingen, leerkrachten en directie/ ib praten. We zullen aan het einde van de dag bevinden 
teruggekoppeld krijgen. Er komt geen verslag uit. De inspectie neemt de uitslagen van alle 
onderzoeken bij de verschillende scholen mee in een terugkoppeling in de ‘ Staat van het onderwijs’; 
een jaarlijkse publicatie van het ministerie van onderwijs over de staat van het Nederlandse 
onderwijs.  
 
Driehoeksgesprekken 
Op 18 september en 24 september hebben de startgesprekken plaatsgevonden door middel van 
driehoeksgesprekken. U heeft eerder van ons al het beleidsplan driehoeksgesprekken ontvangen en 
daarin heeft u ook kunnen lezen dat dit een pilot is. Wij hebben ook aangegeven een enquête uit te 
zullen zetten nav. deze startgesprekken en willen u dan ook vragen deze in te vullen. Deze enquête 
ontvangt u een dezer dagen.  
 
Overstap ICT naar G suite for education. 
Stichting CSG De Waard is overgestapt naar een nieuw bedrijf op het gebied van ICT. Op 20 
september 2019 is de school gemigreerd naar G Suite for Education. De migratie en het beheer van 
deze omgeving wordt gedaan door Cloudwise. Voor meer informatie over deze overstap en wat dit 
betekent voor de kinderen op school leest u in de brief die is toegevoegd in bijlage 2. 
 
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 zullen de driehoeksgesprekken 
evalueren, vullen de observaties in over de leerlingen m.b.t. sociaal emotionele ontwikkeling, 
bespreken ons beleidsplan wetenschap & techniek en de verschillende kwaliteitsteams zullen bij 
elkaar komen.  
 
De kwaliteitsteams zijn teams waarin verschillende leerkrachten plaatsnemen en werken aan doelen 
uit ons jaarplan. Nav. het bezoek van de visitatiecommissie in mei 2019 hebben wij als team met 
elkaar besloten om het schooljaar 2019-2020 uit te roepen tot het jaar van de duurzaamheid. We 
zullen ons richten om meer zaken in de school te verdiepen en te borgen. 
 
De kwaliteitsteams van het schooljaar 2019-2020 zijn: 

● Kleuteronderwijs 
● Onderwijs op maat 1 
● Onderwijs op maat 2 
● Sociale integratie en burgerschap 
● Taal en lezen 

 
 
Overig nieuws 
 
App van CSG De Waard 
Stichting CSG De Waard heeft een eigen app welke u kunt downloaden in de appstore. Als u deze 
app heeft gedownload kunt u de website ook op uw telefoon bekijken. Er zullen hierop berichtjes 



geplaatst worden voor de hele school, maar ook zullen de leerkrachten per klas hier berichtjes op 
plaatsen waarop leuke weetjes en foto’s te zien zijn. Deze zijn alleen voor u beschikbaar als u bent 
ingelogd. Wij willen u vragen om de foto’s niet verder te verspreiden ivm de privacy. In de bijlage treft 
een de uitgebreide handleiding.  
 
Stappenplan 1e inlog voor ouders 

1. Download de app van CSG De Waard 
2. Je vult bij de inlog in: wachtwoord vergeten  
3. Je vult je e-mailadres in. 
4. Je ontvangt een mail. 
5. Je klikt dat je je wachtwoord opnieuw wilt instellen. 
6. Vul 2x hetzelfde wachtwoord in. 
7. Daarna kun je inloggen op de app en website met je e-mailadres en je wachtwoord. 

 
Gebedsgroep 
Op 17 september is een gebedsavond voor alle ouders van de scholen van Oud- Beijerland geweest. 
Tijdens deze avond zijn bid- en dankpunten verzameld en is er gebeden voor deze punten.  
 
Privacywet 
U heeft vorig jaar of bij de inschrijving van uw kind een toestemmingsformulier ingevuld. Het betreft 
hier toestemming voor uiteenlopende activiteiten. Deze toestemming blijft gelden tot het einde van de 
schoolcarrière van uw kind op De Kriekenhof. Het kan natuurlijk zijn dat uw mening tussentijds 
veranderd. Mocht dit zo zijn, dan kunt u altijd uw toestemming veranderen. U kunt dit aangeven bij de 
leerkracht van uw kind. Deze zal ervoor zorgen dat u een nieuw formulier mee naar huis krijgt.  
 
De week tegen het pesten.  
Op het schoolplein hebben we een stoeptegel met het Lieveheersbeestje, wat symbool staat 'tegen 
pesten en zinloos geweld'. Wat houdt het lieveheersbeestje nou eigenlijk precies in bij het pesten? 
Het lieveheersbeestje staat als symbool tegen het pesten, maar ook tegen zinloos geweld. Vaak zie je 
daarom ook op scholen stoeptegels, met daarop afgebeeld een lieveheersbeestje. Het 
lieveheersbeestje staat namelijk voor liefde en geluk. Dit zorgt ervoor dat er op scholen door middel 
van deze stoeptegel mensen worden herinnerd dat voornamelijk pesten niet goed is en er niet meer 
gepest wordt op scholen. Helaas gebeurt het pesten op scholen nog teveel. Wij vinden het ook zeer 
belangrijk om als school hier goed op te letten en aandacht aan te besteden, want wij willen natuurlijk 
dat dit wordt tegengegaan. 

School op Seef 
Zoals u weet heeft onze school het label “School op Seef”. Om dit label te behouden zijn we verplicht 
om verkeerslessen te geven in alle groepen. In de groepen worden theorielessen gegeven met 
behulp van de verkeersmethode van Veilig verkeer Nederland. 
Er moeten echter ook altijd een aantal praktijklessen gegeven worden, dit jaar zullen die plaatsvinden 
in de week van 2 oktober, 27 november, 11 maart en 6 mei. 
 
In bijlage 3 vindt u een informatiebrief voor u als ouder. 
 
 
Muzieklessen Jago van Dam voor de groepen 4 t/m 8 
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 hebben drie maandagen lang mogen genieten van de 
muzieklessen van meester Jago. Deze keer heeft hij de kinderen geleerd om keyboard te spelen en 
dat is gelukt! De kinderen kunnen verschillende liedjes spelen en er ook bij zingen. De kinderen 
hebben een folder mee naar huis gekregen, want meester Jago biedt ook muzieklessen aan na 
schooltijd.  



 
 
Ontruimingsoefening 
Dinsdag 17 september heeft de geplande ontruimingsoefening plaatsgevonden om 11:50 uur. De 
ouders van de TSO waren ook aanwezig, dus zij hebben ook meteen aan de oefening meegedaan. 
Ook Kivido was aanwezig. De school was snel ontruimd en de juffen konden al snel aan de 
hoofd-bhv´er doorgeven dat zij compleet waren. Iedereen heeft het erg goed gedaan.We kwamen er 
achter dat het alarm buiten niet te horen was, maar dit is ook niet nodig. Het is de bedoeling dat de 
school ontruimd wordt en iedereen zo snel mogelijk naar buiten vertrekt, dus het is belangrijk dat de 
bel binnen zo goed mogelijk te horen is. 
 
Groene voetstappen 
In de week van 23 september hebben wij weer deelgenomen aan de Groene Voetstappen Actie. 
Groene Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie waar ieder jaar tienduizenden kinderen 
aan meedoen. Gedurende één schoolweek komen de kinderen lopend, met de fiets, steppend, 
skatend of met het openbaar vervoer naar school en verdienen daarmee Groene Voetstapstickers. De 
kinderen konden ook Gouden Voetstappen verdienen door iets extra's te doen voor het milieu. Als 
school hebben wij verschillende prikstokken bij het RAD in Westmaas opgehaald en zij wij met de 
kinderen de natuur in gegaan om deze met elkaar op te ruimen, zonder dat de kinderen hiervoor iets 
beet hoefden te pakken met hun handen.  
 
Start project 
Maandag 7 oktober starten we op de Kriekenhof met de Kinderboekenweek. Het thema is 
"Vervoersmiddelen en reis mee". Dit thema is goed te koppelen aan het aankomend huwelijk van 
Sanneke en Dick, daarom maken we er een heel project van. Alle groepen zullen tot na de 
herfstvakantie aan dit thema werken met op 6 november de kijkmiddag als afsluiting. 
Bij de start op maandag 7 oktober moeten de kinderen een lievelingsboek meenemen, dit is dan 
tevens hun "kaartje" om mee te mogen op reis. 
 
Oproep aan u: heeft u of kent u mensen met bijzondere vervoersmiddelen die op 6 november 
tentoongesteld kunnen worden en heeft u uw trouwjurk/pak nog en wilt u dit komen showen op onze 
catwalk diezelfde dag, dan kunt u dit doorgeven aan Diana Burgerhout, d.burgerhout@csgdewaard.nl 
of Jacqueline Schneider, j.schneider@csgdewaard.nl . 
 



 
Eerder vrij op 18 oktober i.v.m. bruiloft juf Sanneke 
Op 18 oktober zal juf Sanneke gaan trouwen. Om deze reden zijn we op 18 oktober eerder uit, zodat 
we als team naar de bruiloft kunnen gaan.Na de vakantie zullen juf Sanneke en haar man Dick tijdens 
het project verschijnen in hun bruidskleding. De herfstvakantie start daarom om 11.30u voor alle 
kinderen! 
 
Parkeerplaats BSO 
De gemeente heeft op de grote parkeerplaats een plek vrijgemaakt voor de auto van de BSO. We 
willen u vragen hier rekening mee te houden en hier geen gebruik van te maken.  
 
Jarigen 
 
3 okt. Keano gr 4/5 16 okt. Romi gr 7/8 

5 okt. Danique gr 7/8 16 okt. Seth gr 4/5 

5 okt. Tessa v St. gr 7/8 18 okt. Emmy gr 7/8 

9 okt. Olivia gr 5/6 18 okt. Pepe gr 1/2B 

11 okt. Merle gr 7/8 19 okt. Hugo gr 7/8 

15 okt. Luuk gr 3 22 okt. Kim gr 5/6 

16 okt. Dennis gr 7/8 25 okt. Pepijn gr 1/2B 

 
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 
 
 
 
 
  



Belangrijke data 
                                                      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  
12  
13  
14 Project:  trouwen / reis mee 
15  
16  
17 Cultuurcircuit 
18 Juf Sanneke trouwt! Kinderen zijn 11.30u vrij 
19 Herfstvakantie 
20 Herfstvakantie 
21 Herfstvakantie 
22 Herfstvakantie 
23 Herfstvakantie 
24 Herfstvakantie 
25 Herfstvakantie 
26 Herfstvakantie 
27 Herfstvakantie 
28  Project: trouwen / reis mee 
29  
30  
31 Cultuurcircuit 
 

                                                  november  2019 
1  
2  
3  
4 Deze week: 

Voorlopige adviesgesprekken voor groep 8. 
5  
6 Kriebelteam 

 
Kijkmiddag project 12.20 uur - 13.30 uur 

7 Studiedag: de kinderen zijn deze dag vrij 
8  
9  

10  



 


