
 

Bij Het Krieken  
maart 2020 

 
In de veertigdagentijd leven we toe naar het Paasfeest. We zullen vieren dat Jezus 
opstond uit de dood. Daarmee liet hij zien: God roept mensen steeds opnieuw tot 
leven, zelfs door het donkerste donker heen. Hij maakt je wakker voor een nieuw 

begin. De verhalen uit deze periode laten daar steeds meer van zien. 
 

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



Mededelingen 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
 
De medezeggenschapsraad van "De Kriekenhof" bestaat uit vier leden. 
Twee leden namens het personeel en twee leden van de oudergeleding. 
 
Binnen onze MR komt met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021  
een plaats vrij in de oudergeleding. Sjaan de Geus, moeder van Danique uit  
groep 8, neemt namelijk na een periode van vier jaar afscheid van de raad. 
 
De MR vergadert gemiddeld vijf keer per jaar over uiteenlopende onderwerpen  
met betrekking tot het schoolbeleid. Ook de directeur is hierbij regelmatig  
aanwezig om de raad te informeren, zaken toe te lichten en eventuele vragen  
te beantwoorden. Daarnaast wordt de MR altijd geïnformeerd en geraadpleegd 
als er tussentijds belangrijke ontwikkelingen zijn. Dit leidt er soms toe dat zij  
voor een extra overleg bijeen wordt geroepen. 
 
Wanneer u bereid bent om voor de periode van vier jaar zitting te nemen in de  
MR, dan nodigen wij u van harte uit om u aan te melden. Als er meerdere  
aanmeldingen zijn, dan zullen we een verkiezing organiseren. Voorafgaand  
aan deze verkiezing zullen wij de kandidaten vragen om zichzelf voor te stellen  
en daarbij een korte motivatie te schrijven. 
 
Hartelijke groeten, 
 
namens de leden van de MR van "de Kriekenhof", 
 
Gerhard Schipper, voorzitter 
 
U kunt zich aanmelden via gerhardschipper1971@gmail.com of m.metz@csgdewaard.nl  
 
 
Op de site is het jaarverslag van de MR te vinden. 
 
Cito toetsen 
In dit filmpje kunt u meer informatie zien waarom wij toetsen afnemen.  
 
Ouderbetrokkenheid 
We zijn afgelopen jaren bezig met ouderbetrokkenheid 3.0. Ouderbetrokkenheid 3.0 heeft te maken 
met het samen met ouders optrekken als partners, om zo gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen 
voor een kind. De ouders als opvoeder en de leerkracht als professional op onderwijskundig gebied. 
Samen het beste uit de kinderen naar boven halen. Wat hebben we de afgelopen jaren al gedaan? 
Hieronder volgt de uitwerking van twee punten van ouderbetrokkenheid.  
 
De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van 
de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Ook in het 
gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.  
 

- De klankbordgroep heeft een afvaardiging van leerkrachten (wisselende samenstelling) en 
ouders. 

- Visie op ouderbetrokkenheid is opgesteld met het team en gedeeld met ouders. 
- Visie op driehoeksgesprekken is  opgesteld met het team en gedeeld met ouders. 

mailto:gerhardschipper1971@gmail.com
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https://www.youtube.com/watch?v=YQ8d-2c51PQ&feature=youtu.be


- Er zijn afspraken gemaakt hoe we tussentijds terugkoppelen naar ouders. 
- Ouderportaal Parnassys is open 
- Zorgleerlingen worden regelmatig besproken met ouders en leerkrachten. 

 
Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.  
 

- De directeur heet ouders en leerlingen iedere ochtend welkom. 
- De leerkrachten staan bij aanvang van de dag bij de deur of in de gang en zijn 

aanspreekbaar.  
- De leerkrachten tonen interesse en zijn betrokken.  
- De leerkrachten geven en ontvangen feedback aan en van kinderen en ouders.  
- De leerkrachten van de onder- en middenbouw en directeur staan na schooltijd op het 

schoolplein. Zo ontstaan korte lijntjes.  
- De school laat aan ouders weten op welke tijden de school goed te bereiken is.  
- Leerkrachten ontmoeten elkaar voor en na schooltijd in de teamkamer.  
- De leerkrachten tonen hun eigenheid. 
- Er is voldoende tijd voor een kennismakingsgesprek met ouders van een mogelijk nieuwe 

leerling. Ook vindt  een rondleiding door de school plaats. De gesprekken vinden plaats onder 
schooltijd om zoveel mogelijk van de school in bedrijf te zien. 

- De intern begeleider voert een intakegesprek met ouders van nieuwe leerlingen. Leidraad 
hierbij is in kaart brengen hoe de ontwikkeling van een kind is geweest voor hij/ zij bij ons op 
school kwam.  

- Kind staat centraal in het gesprek > luisterend oor bieden.  
- Er is altijd gelegenheid voor een kennismaking met de leerling onder lestijd met de groep 

waar hij/zij geplaatst gaat  worden. 
- Naast de afgesproken contactmomenten, is er altijd gelegenheid een afspraak te maken met 

de leerkracht, intern begeleider of directeur om over het kind of de school te spreken. 
- Er is gelijkwaardigheid, met inachtneming van elkaars rol en deskundigheid.  
- Er vindt adequate, tweezijdige en actuele informatievoorziening plaats> duidelijke richtlijnen 

en afspraken. 
- Voor leerkrachten is er voldoende tijd om op informele wijze collegiaal contact met elkaar te 

hebben. 
 
Directie tweedaagse 
Op 10 en 11 maart zullen de directeuren van alle scholen van CSG De Waard bij elkaar komen 
tijdens een tweedaagse. We gaan met elkaar nadenken over verschillende onderwerpen. Zo zullen 
we het hebben over het toekomstige schoolleiders tekort en hoe wij daar als CSG de Waard mee om 
willen gaan. Ook gaan we het hebben over toekomstgericht onderwijs, gebaseerd op onderzoekend 
leren. Ook zullen we het gaan hebben over talentontwikkeling bij kinderen. Het zal een afwisselend 
programma worden.  
 
Klankbordgroep 7 april 2020 
Via deze weg willen wij u hartelijk uitnodigen voor een open gesprek met ons als directie en 
verschillende leerkrachten. Wij willen graag met u spreken over hoe het ervoor staat op De 
Kriekenhof. Wat gaat er goed en wat kunnen we verbeteren? Denkt u met ons mee? Wij willen 
hiervoor per groep twee ouders uitnodigen. U kunt zich opgeven per mail bij: m.metz@csgdewaard.nl  
 
Topondernemers 
Zoals u eerder van ons heeft vernomen waren wij bezig om ons te oriënteren op een nieuwe methode 
voor de zaakvakken voor de groepen 3 t/m 8. Wij kunnen u hierbij mededelen dat we na de 
voorjaarsvakantie met een nieuwe methode van start zijn gegaan. De methode heet 
´Topondernemers´ 
Wat zegt de methode zelf? 
 
De methode TopOndernemers laat leerlingen op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren 
werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Kinderen ontdekken de wereld en 
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zichzelf via thematisch onderwijs. TopOndernemers realiseert zich dat je kinderen in de verkenning 
van de wereld niet aan hun lot moet overlaten, maar ze zeker ook niet aan het handje moet 
meenemen. Kinderen worden met TopOndernemers uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te 
werken en creatief te zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen 
vragen. 
Met TopOndernemers weten ze deze zelfstandig te vinden. Binnen deze methode worden ook alle 
competenties van de 21e-eeuwse vaardigheden gestimuleerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overig nieuws 
 
Voorstelling ´Narnia´ voor de groepen 5 t/m 8 in de EGHW kerk 
 
Op 11 april 2019 (paasweekend) wordt er in de EGHW kerk in Oud-Beijerland het theaterstuk 
“Narnia” opgevoerd. De dinsdag voorafgaand aan deze uitvoering worden twee generale repetities 
gehouden. 
Wij zijn hiervoor als school uitgenodigd om naar te komen kijken. 
 
In dit theaterstuk spelen 13 kinderen mee van verschillende basisscholen in de Hoeksche 
Waard (naast een aantal volwassenen). Ook Didi en Jort uit groep 8 doen aan deze musical mee. 
Sinds september zijn ze wekelijks aan het oefenen om dit stuk zo reëel mogelijk over te laten komen. 
In de gelijknamige film is de leeftijdsindicatie 12 jaar. In het theaterstuk, met originele filmfragmenten, 
hebben we de spannende scènes minder angstaanjagend gemaakt, waardoor het voor jongere 
kinderen 
ook toegankelijk is. De leerlingen van groep 5 t/m 8 zullen dan ook naar dit theaterstuk gaan kijken op 
dinsdagmiddag 7 april van 13:00 uur - 15:00 uur. Wij willen vragen aan u als ouders om uw kind daar 
te brengen en om 15:00 uur weer op te halen. Met de kinderen van de TSO en BSO zullen de 
leerkrachten op de fiets naar kerk gaan en weer terug naar school. Wij willen u dan ook vragen ervoor 
te zorgen dat uw kind op deze dag op de fiets naar school komt.  
 
Voorstelling voor de groepen 3 - 4 - 5 in de Lindenhoeve 
 
´Stuk´ 
 
In het land van Pendule is het al 6 maanden winter. Niemand weet wanneer de winter eindigt, want de 
koning heeft aan de winterwekker geprutst en deze is nu stuk. De lente en de dieren blijven weg! Het 
is niet de eerste keer dat er in Pendule aan de seizoenwekkers is geprutst. De Tijdhandelaar wil 
daarom enkel een laatste nieuwe seizoenswekker geven als iemand vier lastige opdrachten kan 
volbrengen... 
 
De dappere jongen Daan weet zeker dat hij deze opdrachten kan volbrengen, want hij is heel goed in 
uitvinden. Als hij de winter kan stoppen, hoeft hij niet de allerlaatste boom in het land om te hakken 
voor haardhout, de boom waar zijn vriend Mees altijd een nest bouwt als de lente begint. Hij vertrekt 



naar Smulstad, Miststad, Stinkstad en Vlamstad en ontdekt hij waarom de mensen aan de wekkers 
prutsten..... Zal het Daan lukken de winter te stoppen en de lente te laten beginnen? 
 
Een muzikale voorstelling over tijd, seizoenen en verlangens. Het thema klimaatverandering is in een 
voor kinderen luchtig en humoristisch jasje gestoken. Kinderen zijn de uitvinders van de toekomst! 
 
Voorstelling voor de groepen 1  en 2 in de Lindenhoeve. 
 
´Droomzuchten´ 
 
In haar slaapkamer speelt Roos met haar vriendjes. Als ze Oetje Uil in bed wil stoppen, verzint hij 
allemaal treuzelsmoesjes: Zijn pyjama is op vakantie, zijn knuffel is nog niet moe en Klaas Vaak heeft 
net een pauze. Roos heeft ze allemaal al eens gehoord. Oetje wil liever niet slapen, want de laatste 
tijd heeft hij vervelende dromen over Brommetje Vlieg. Brommetje bedenkt altijd spelletjes die leuk 
zijn voor hemzelf en niet voor Oetje. Voor springen op een boterham met kaas is Oetje toch veel te 
groot? Oetje wil veel liever een muizenspel doen. Roos weet wel wat hij bedoelt, want Bram uit haar 
klas doet dat ook altijd. Zij mag nooit eens kiezen wat ze doen, zelfs niet op haar eigen verjaardag! 
 
Muzikaal poppentheater met live gezongen liedjes voor herkenning, maar zeker ook voor 
verrassingen zorgt. 
 
De voorstellingen worden verzorgd door theaterbureau Frijns. Theater bureau Frijns 
 
 
 
 
Verkeersles in de week van 9 maart 2020 
In de week van 9 maart vinden de verkeerslessen weer plaats. Wij willen u vragen ervoor te zorgen 
dat uw zoon/dochter op de fiets naar school komt, zodat uw kind aan de verkeersles kan deelnemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Techniekmiddag 19 maart 2020 
Op 19 maart zal de gehele school zich tijdens de techniekmiddag 
weer bezighouden met techniek. Het thema van deze middag zal 
´geluid´ zijn. De kinderen krijgen technieklessen in hun groep 
aangeboden  en gaan onderzoekend aan het werk in groepjes. 
De leerkracht begeleidt de leerlingen in hun onderzoek door ze 
enthousiast te maken en de benodigde materialen aan te reiken. 
 
Schoolvoetbal groep ⅚ en groep ⅞  
Ook dit jaar zijn er weer drie meisjesteams en twee jongens 
teams ingeschreven voor het schoolvoetbal. De jongens en meiden van groep ⅞ zullen op 18 maart 
de eerste wedstrijden spelen. Voor de jongens en meiden van groep ⅚ zal dit op 1 april plaatsvinden. 
U bent van harte uitgenodigd om de kinderen aan te moedigen! 
 

https://theaterbureaufrijns.nl/


ICT week in de week van 30 maart 2020 
Ook op het gebied van ICT werken wij op de Kriekenhof met een doorgaande lijn. Naast het spelen 
van educatieve programma's, gebruiken we de chromebooks ook om de vaardigheden op ICT-gebied 
aan te leren. 
 
Om er zeker van te zijn dat de doelen behaald worden hebben we van 1 t/m 5 april een ICT-week 
ingepland. Alle groepen besteden deze week aandacht aan de doelen die er voor die groep zijn.  
Bij de kleuters gaat het dan bijvoorbeeld om hoe je met een touchpad werkt (de muis op het 
chromebook) en met een toetsenbord. In volgende groepen leren kinderen hoe ze moeten inloggen 
en hoe je een tekst maakt. In de bovenbouw leren kinderen documenten maken en delen, leren ze 
een email schrijven, werkstukken maken en presentaties. 
Voor dit alles gebruiken wij "Apps voor Education", een online programma van Google (Google-docs) 
waarin een tekstverwerkingsprogramma zit, een tekenprogramma en een presentatieprogramma. 
 
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. 

Doet u ook mee? 

Pleegouderschap 
Gaat u het avontuur van pleegouderschap aan? Horizon Pleegzorg is op zoek naar pleegouders. 

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


Komt u op dinsdagavond 10 maart naar de voorlichtingsavond in Oud-Beijerland? Tijdens deze 
voorlichting krijgt u alle informatie om een goede keuze te kunnen maken of pleegouderschap bij u 
past. Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien! Er zijn verschillende vormen van pleegzorg, zoals 
crisispleegzorg, deeltijd pleegzorg, weekendpleegzorg en voltijd pleegzorg voor onbepaalde tijd. Dus 
altijd een vorm die bij uw gezinssituatie past. U kunt ook vragen stellen aan een ervaringsdeskundige. 
Meer informatie lezen en opgeven kan via:  www.horizon.eu/pleegzorg of neem vrijblijvend contact op 
met Marinka Slot via: marinka.slot@horizon.eu. De avond start om 19.45 uur en rond 21.15 uur 
sluiten we de avond af. Vanaf 19.30 uur is er inloop. Adres: Wiardi Beckmanstraat 32, 3262 VP 
Oud-Beijerland. 
 
Schoolterreinen rookvrij  
Vanaf 1 augustus moeten alle schoolterreinen rookvrij zijn, van primair onderwijs tot en met mbo's en 
universiteiten. Zien roken doet roken en het schoolterrein moet niet de plek zijn waar kinderen leren 
roken. In 2040 willen we een rookvrije generatie. Samen met het Trimbos-instituut, de Gezonde 
School en de Alliantie Nederland Rookvrij werken we hier naar toe. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Blokhuis 
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
 
 
 
 
 
 
Jarigen 
 
1 mrt Jaira gr 4/5 14 mrt Claudilia gr 3 

2 mrt Manon gr 3 15 mrt Milan gr 3 

2 mrt Kyra gr ½  18 mrt Danait gr 5/6 

2 mrt Brayana gr 5/6 18 mrt Sirach gr 1/2 

2 mrt Miranda gr 5/6 19 mrt Sophie gr 1/2 

5 mrt Jade gr 4/5 22 mrt Feline gr 7/8 

8 mrt Kinan gr 5/6 27 mrt Brent gr 1/2 

8 mrt Lucas gr 7/8 31 mrt Tessa gr 7/8 

10 mrt Joas gr 4/5  

12 mrt Melanie gr 5/6  
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Belangrijke data 
 

                                         maart 2020 
1 Voorjaarsvakantie 
2  
3  
4 Kriebelteam 
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11 Verkeer ( kinderen op de fiets naar school ) 
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19 Techniekmiddag 
20  



21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30 Deze week: 

Kinderraad 
ICT week 

31  
 

                                   april  2020 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9 Paasviering op school. Deze dag draaien we een continurooster en zijn de 

kinderen om 14.00 uur uit. 
10 Goede vrijdag 
11  
12  
13 2e paasdag 

 


