
 

Bij Het Krieken  
januari 2020 

 
Allereerst willen wij u en uw dierbaren een mooi 2020 toewensen!  
Ongetwijfeld heeft u een kort moment stil gestaan om terug te kijken naar 2019. Wat waren de mooie 
momenten? Misschien waren er ook wel moeilijke of verdrietige momenten waar u aan terug moest 
denken. Tegelijkertijd heeft u dan waarschijnlijk ook stilgestaan bij het nieuwe jaar. Wat zijn uw 
voornemens? Wat zijn uw plannen? Wilt u dingen anders gaan doen? 
 
Op school kijken we aan het begin van het nieuwe jaar ook even terug naar het afgelopen jaar. Vlak 
voor de kerstvakantie hebben wij middels een mail terug gekeken naar het voorgaande half jaar en 
daarbij de plannen voor het komende half jaar laten weten.  
Wij zijn weer vol goede moed en opgeladen gestart. We hebben er zin in en hopelijk de kinderen ook! 

 
 
Namens het team, 
 
Sanneke Batenburg- de Groot en Machteld Metz 
 

 
 
 
 



Mededelingen 
 
Studiedag 6 december 
Op de studiedag van 6 december hebben we met elkaar een aantal onderwerpen besproken. Zo zijn 
de beleidsplannen van NT2 (Nederlands als tweede taal) en ouderbetrokkenheid besproken. 
Daarnaast hebben we met de kwaliteitsteams gesproken over de stand van zaken en de verdere 
ontwikkelingen. Aan het einde van de studiedag hebben we met elkaar als team het Sinterklaas spel 
gespeeld.  
 
Overig nieuws 
 
Sinterklaasviering 
Op 5 december was het weer zover! De sint kwam bij de Kriekenhof op bezoek. Dit keer kwam de sint 
met zijn pieten aan in een trailer. Alle klassen zijn bezocht en alle kinderen hebben een mooi en leuk 
cadeau ontvangen. Ook zijn er weer fantastische surprises gemaakt in de groepen 5 t/m 8. Ouders 
van de ouderraad bedankt voor jullie hulp tijdens deze dag! 
 
Advent en kerst 
Drie maandagen en één donderdagochtend hebben we met de kinderen van de hele school de 
adventsvieringen gevierd in het speellokaal. Op donderdagavond 19 december hebben wij samen 
met u de kerstviering gevierd in de kerk. Wij danken u allen hartelijk voor uw komst. De opbrengst van 
de collecte was €407,14. Iedereen hartelijk dank voor het geven. De opbrengst van de ' foute 
kersttrui- actie' was €275,00. 
 
Relaties en seksualiteit 
Vanaf 13 januari starten we in alle klassen met de lessen relaties en seksualiteit. Vorig jaar zijn uit 
deze methode ook al vier lessen gegeven en dit jaar wordt dat weer gedaan.  
 
Afname cito toetsen 
Na de vakantie starten we met de afname van de leestoetsen AVI en DMT. 
DMT: het lezen van woorden op snelheid binnen 1 minuut. De kinderen krijgen drie kaarten die ze zo 
snel mogelijk binnen 1 minuut moeten lezen. 
AVI: het lezen van teksten op een zo snel mogelijke manier. 
 
Vanaf 13 januari starten we met het afnemen van de verdere cito toetsen. 
 
Revitaliseren Zuidwijk  
Vanuit de gemeente Hoeksche Waard heeft Jaro Group opdracht gekregen om de gehele Zuidwijk te               
revitaliseren. Tijdens dit werk worden de verhardingen in de Zuidwijk her-bestraat. Het werk vindt              
plaats tussen week 48 2019 en week 27 2020. Voor basisschool de Kriekenhof is voornamelijk fase 2                 
van belang. Deze fase is hieronder weergegeven: 
  
Fase 2 
Fietspad/trottoir W. van Vlietstraat en parkeerplaats ‘De Open Hof’. 
De werkzaamheden in fase 2 worden vanaf week 2 2020 t/m week 9 2020 uitgevoerd. 
Tijdens deze fase wordt het fietspad en het trottoir vanaf de oostzijde van de Mariniersweg tot aan de                  
westzijde van de Van Ghentstraat opgebroken en herbestraat. Tevens wordt parkeerplaats ‘de Open             
Hof’ her-bestraat. Het vernieuwen van de parkeerplaats vindt plaats in week 8 en 9 2020. De tekening                 
hieronder toont een weergave van fase 2:  
 



 
  
Werkzaamheden zullen gefaseerd tussen het fietspad en het trottoir plaatsvinden. Hierdoor hoeft het             
fietspad niet afgesloten te worden. Door middel van bebording zal aangegeven worden dat fietsers              
gebruik kunnen maken van het trottoir, of voetgangers van het fietspad. Fietsers worden op deze               
locaties d.m.v. bebording geadviseerd om af te stappen. Eventuele verhogingen tussen fietspad en             
trottoir zullen worden verholpen door kunststof schotten. Werkzaamheden worden afgezet met           
afzethekken en afzetschildjes. 
 
Contactpersoon 
Voor dit project is Celina de Ruiter de contactpersoon en zij heeft als taak de communicatie met                 
omwonenden voor het gehele project te regelen. Heeft u vragen/opmerkingen tijdens de uitvoering             
van het werk, dan kunt telefonisch contact met haar opnemen via tel: 06-51413703 of per mail.  
 
Studiedag 29 januari 2020 
Op 29 januari heeft het team van De Kriekenhof een studiedag en zijn de kinderen vrij. 

 
  



Jarigen 
 

2 jan Lena gr 1/2 

9 jan Zeger gr. 3 

16 jan Wende gr 1/2 

16 jan Doron gr. 7/8 

17 jan Damian gr 1/2 

20 jan Elin gr. 5/6 

21 jan Lotte gr. 5/6 

 
 
Belangrijke data 
 

                                              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  
13 Deze week: 

AVI en DMT toetsen worden afgenomen 
Lessen relaties en seksualiteit 
Start afname cito toetsen 

14  
15  
16  
17  
18  
19  
20 Deze week: 

Lessen relaties en seksualiteit 
Afname cito toetsen 

21  
22 Start van de Nationale voorleesdagen 
23  
24  
25  
26  
27 Deze week: 



Lessen relaties en seksualiteit 
Afname cito toetsen 

28  
29 Studiedag: de kinderen zijn deze dag vrij 
30  
31  
 
 

                                         februari 2020 
1  
2  
3 Deze week: 

Adviesgesprekken groep 8 
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10 Rapport mee naar huis 
11  
12 Rapportgesprekken voor de groepen 1 t/m 7 
13  
14  

 
 
 
 
 
 
 


