
 

Bij Het Krieken  
december 2019 

 
De wonderen stapelen zich op in de verhalen van deze periode die wij vertellen aan de 

kinderen in de klas. De oude Elisabet en Zacharias krijgen een kind. Maria krijgt 
bezoek van een engel, die vertelt dat ze moeder wordt van Gods zoon. En de herders 
van Betlehem zien een groot hemels leger en gaan op weg naar het kind in de kribbe. 

Kerst is het feest van de wonderen. Wonder boven wonder! 
 

Het team van De Kriekenhof wenst u gezegende kerstdagen en een 
voorspoedig 2020! 

 

 

 
Namens het team, 
 
Sanneke de Groot en Machteld Metz 
 



Mededelingen 
 
Kwaliteitsteams hoe staat het ervoor? 
 
Zoals wij al vaker aan u vermeld hebben, werken wij op De Kriekenhof met kwaliteitsteams. Binnen 
deze kwaliteitsteams wordt er doelgericht gewerkt aan de jaarplanpunten. Op dit moment zijn 
verschillende kwaliteitsteams aan de slag: 

● Kleuteronderwijs 
● Onderwijs op maat 
● Sociale integratie en burgerschapsvorming 

 
Kleuteronderwijs 
Binnen de school staat het zichtbaar maken van doelen centraal. Wanneer de kinderen weten en zien 
wat het doel van een les of activiteit is, vergroot dit de betrokkenheid en het leerrendement. Zo ook bij 
kleuters. De afgelopen maanden hebben wij een traject gevolgd waarin we geleerd hebben hoe we dit 
bij kleuters kunnen toepassen. Op het whiteboard voorin de klas maken wij de activiteiten en doelen 
van de gerichte opdrachten zichtbaar. Naast het stellen van doelen bij de werkjes (gerichte 
opdrachten), stellen we nu ook doelen bij het spelen in de hoeken.  
 
De gekozen doelen halen wij uit ons leerlingvolgsysteem Leerlijnen Parnassys en passen we aan op 
het ontwikkelingsniveau van elk kind. Zo kunnen we spelenderwijs ontdekken hoe ver de kinderen zijn 
in hun ontwikkeling. Vervolgens registreren we deze ontwikkeling ook weer in ons 
leerlingvolgsysteem, welke we samengevat aan u terugkoppelen dmv het oudergesprek en het 
rapport.  
 
Daarnaast zijn we bezig met het samenstellen van een nieuw kleuterrapport. We hopen dat we dit in 
februari aan de kinderen kunnen meegeven! 
 
Onderwijs op maat 
Voor dit schooljaar hebben we voor het kwaliteitsteam Onderwijs op maat het volgende op de 
planning staan:  

● We compacten en verrijken op De Kriekenhof. 
● Op de Kriekenhof werken we met en zonder methode.  

We hebben als team geëvalueerd hoe het compacten en verrijken nu verloopt en of we hierin meer 
nodig hebben.  Vervolgen is het kwaliteitsteam in gesprek gegaan met Anke Kleijwegt (onze 
deskundige op het gebied van hoogbegaafdheid en leerkracht van de plusklas) om te komen tot 
gerichte stappen om het onderwijs op maat aan de plusleerlingen te verbeteren.  
Deze gerichte stappen zijn we nu aan het uitwerken. Een ander moment zult u op de hoogte worden 
gebracht welke stappen dit zijn en hoe dit vorm gegeven gaat worden, 
 
Sociale integratie en burgerschapsvorming 
Sociale integratie en burgerschapsvorming is op dit moment een zeer actueel onderwerp en als 
school zijn wij wettelijk verplicht om hier aandacht aan te besteden. Als team hebben wij eerst met 
elkaar een visie gevormd over dit onderwerp. Dit hebben we gedaan door verschillende artikelen te 
lezen en met elkaar hierover te spreken. Op dit moment leggen we de eisen van de inspectie naast 
de methodes welke wij hanteren op De Kriekenhof. Aan welke eisen voldoen wij al op het gebied van 
sociale integratie en burgerschapsvorming en waar moeten wij ons nog verbeteren op dit gebied? 
 
Instroomgroep 
Vanaf januari of februari 2020 zullen wij starten met een instroomgroep voor de kleuters. We groeien 
nog steeds en op dit moment is het niet haalbaar om nieuwe leerlingen in groep 1/2A en 1/2B te 
plaatsen. De instroomgroep zal geplaatst worden in het speellokaal. Ook zal er gym gegeven blijven 
worden (op de maandagen) aan de kleuters.  
Op woensdag t/m vrijdag zal juf Ingrid Baars voor de klas staan. Voor de maandag en dinsdag zijn we 
nog aan het zoeken naar een oplossing. Zodra we volledige duidelijkheid hebben over de startdatum 



en de personele bezetting, laten we dit weten aan de betreffende ouders van de kinderen van de 
instroomgroep.  
 
Wijziging e-mail adres juf Sanneke: s.batenburg@csgdewaard.nl 
 
 
Overig nieuws 
 
Speculaasactie 
Wat zijn er veel speculaasjes verkocht! Fantastisch! Er is een bedrag opgehaald van 1.825,00 euro. 
Dit bedrag willen wij besteden aan schaduwdoeken op het schoolplein. Als school ontvangen wij van 
de overheid geld om allerlei zaken te regelen. Hierbij moet u vooral denken aan personeelskosten, 
leermiddelen, huisvestingszaken als energie en onderhoud, aanschaf ict- mogelijkheden enz. Twee 
jaar geleden is ons gebouw volledig gerenoveerd. Dit is deels bekostigd door de gemeente, deels 
door de stichting. Het plein is hierna aangepakt waarbij er heel veel acties zijn gehouden om dit te 
kunnen bekostigen. Allerlei ‘randzaken’ als bijvoorbeeld schaduwdoeken op het plein vallen buiten de 
normale bekostigingen om. Er zijn vanuit de ouders diverse vragen gekomen over de afwezigheid van 
schaduw op het plein, waarbij meerdere malen is gevraagd om schaduwdoeken.  
 
De ouderraad heeft aan de school gevraagd wat een goede bestemming zou kunnen zijn voor het 
geld dat opgehaald zou worden bij de speculaasactie. Dit heeft ons doen besluiten om de 
schaduwdoeken te bekostigen van dit geld, in samenspraak met de OR, omdat wij graag het volledige 
bedrag ten goede willen laten komen aan de kinderen.  
 
Adventsvieringen 
Op de maandagen 2, 9 en 16 december komen alle groepen aan het begin van de dag bij elkaar in 
het speellokaal om de adventsweken te openen.Tijdens deze momenten zingen we met elkaar 
adventsliedjes, we steken een kaarsje aan, we bidden met elkaar en we luisteren naar een verhaal. 
 
Sinterklaas op school  
Deze dag hanteren wij een continurooster en eten wij als team met de 
kinderen op school. De kinderen zijn deze dag om 14:00 uur vrij. Wilt u 
eten en drinken meegeven voor de lunch? 
 
6 december studiedag 
De dag na het sinterklaasfeest mogen de kinderen even bijkomen en zijn 
de kinderen vrij. De juffen hebben dan een studiedag met elkaar.  
 
Kerst in de kerk  
19 december vieren we kerst in de kerk. De dienst zal om 19:00 uur 
beginnen. U ontvangt hier via de leerkracht van uw kind nog informatie over. Tijdens de dienst 
houden we een collecte. De opbrengst van de collecte is bestemd voor Stephine, ons sponsorkind uit 
Oeganda.  
 
Sponsorkliks  
De Kriekenhof is aangemeld bij Sponsorkliks en daarom kunt u ons gratis sponsoren!  

Gratis sponsoren? SponsorKliks is een concept waarbij iedereen die betrokken is bij De Kriekenhof 
kan sponsoren middels reguliere internetaankopen. Er wordt niet gevraagd om méér via internet te 
kopen, maar alleen om bij de aankoop via de website van de Sponsorklik/De Kriekenhof te doen. 

Hoe werkt SponsorKliks? 



 

Link: https://www.sponsorkliks.com/products/index.php 

Ga naar Sponsorkliks, selecteer De Kriekenhof en browse van daaruit naar uw webwinkel. De meeste 
grote webwinkels als Wehkamp, Bol.com of Zalando, maar ook bijvoorbeeld Coolblue, Amazon, Jysk 
of Thuisbezorgd.nl zijn aangesloten. De Kriekenhof ontvangt een percentage van het bedrag dat u 
besteedt en gaat rechtstreeks naar de schoolkas. Nogmaals, het kost u niets; u betaalt gewoon de 
normale prijs. 

Met de kerst in aantocht, is dit een mooie kans om De Kriekenhof op uw eigen gelegenheid direct te 
sponsoren. Doet u ook mee?  

 
TSO oproep 
Zie bijlage 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sponsorkliks.com/products/index.php


Jarigen 
 
2 dec Jazz gr 1/2B 13 dec Mayson gr 5/6 

3 dec Didi gr 7/8 19 dec Merel gr 4/5 

5 dec Jesse gr 5/6 23 dec Gilat gr 3 

6 dec Thije gr 5/6 29 dec Milo gr 4/5 

6 dec Janoah gr 3  

7 dec Rosanne gr 7/8  

 

 
 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Belangrijke data 
 
 

                                                december  2019 
1  
2 1e adventsviering  
3  
4  
5 Sinterklaasviering met een continurooster. Deze dag zijn de kinderen om 14:00 uur 

uit. 
6 Studiedag.  

Deze dag zijn de kinderen vrij 
7  
8  
9 2e adventsviering  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16 3e adventsviering 
17  
18  
19 Kerstviering in de kerk 
20  
21 Kerstvakantie 
22 Kerstvakantie 
23 Kerstvakantie 
24 Kerstvakantie 
25 Kerstvakantie 
26 Kerstvakantie 
27 Kerstvakantie 
28 Kerstvakantie 
29 Kerstvakantie 
30 Kerstvakantie 
31 Kerstvakantie 
 
 

                                              januari 2020 
1 Kerstvakantie 
2 Kerstvakantie 
3 Kerstvakantie 
4 Kerstvakantie 
5 Kerstvakantie 
6 Deze week: 

AVI en DMT toetsen worden afgenomen 
Kinderraad 

7 Kriebelteam 
8  
9  

10  
11  
12  



Bijlage 1 
 
Beste ouders van de Kriekenhof, 
 
Doordat er steeds meer kinderen tussen de middag van de TSO gebruik maken, 
is het elke week weer een gepuzzel om de bezetting rond te krijgen. 
Op dit moment is er een tekort aan overblijfkrachten, met name op de dinsdag, 
maar ook op de maandag en donderdag is extra hulp zeer welkom.Tevens zijn wij op zoek naar 
invalkrachten, die af en toe in kunnen vallen, wanneer een vaste overblijfkracht eens niet kan. 
Heeft u een uurtje tijd op één van bovengenoemde dagen en vindt u het leuk om ons team te 
komen versterken, meldt u zich dan nu aan. Als overblijfkracht ontvangt u een 
vrijwilligersvergoeding en op de dagen dat u overblijft blijven uw kind/kinderen gratis over. 
 
Om het overblijven in de huidige vorm te kunnen handhaven, is het van groot belang dat zich 
nieuwe overblijfkrachten aanmelden. Kunt u zelf niet, maar u weet wel iemand die het leuk zou 
vinden om te komen helpen bij de TSO, ook zij zijn van harte welkom. 
 
Wij hebben al eerder oproepen gedaan, maar daar zijn nog te weinig aanmeldingen op 
gekomen. Wanneer er ook nu niet voldoende aanmeldingen gaan komen, zijn wij genoodzaakt 
overblijfkrachten van buitenaf aan te gaan trekken. Dit zal gevolgen hebben voor de kosten 
van de TSO, daar deze professionals duurder zullen zijn. De prijs voor 1x overblijven zal dan 
van € 1,75 naar € 2,50 per keer gaan. 
 
Voor aanmelden of informatie kunt u terecht bij Chantal Mensink, 
telefoon: 06 - 41 41 75 14 of email: tso.kriekenhof@csgdewaard.nl 
 
Met vriendelijke groet, namens de TSO, 
Ina Groenewegen 
 


