
 

Bij Het Krieken  
juni 2020 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Wat hebben we met elkaar een aparte periode achter de rug. Een periode die uniek is voor 
iedereen, een periode waarin we met elkaar geschiedenis hebben geschreven. Later kunnen 
de kinderen van onze school vertellen dat zij een periode niet naar school mochten, papa en 
mama tegelijk met hen aan de tafel zaten te werken of in een meeting zaten, dat anderhalve 
meter afstand normaal was, dat digitaal onderwijs deze periode in een stroomversnelling 
kwam. Maar ook dat ze op school (en thuis) heel vaak handen moeten wassen, dat 
winkelwagens ontsmet werden, dat school gemist werd. Tegelijk rijst de vraag: is dit eigenlijk 
wel bijzonder om later te vertellen? Waar staan we over een jaar? Hoe ziet het onderwijs er 
over tien jaar uit? Het is zeker: niets is meer vanzelfsprekend, alles ligt ter discussie. 
 
Afgelopen maanden zijn voor iedereen anders en apart geweest. De leerkrachten zagen de 
kinderen (dagelijks) online. Het team trof elkaar wekelijks online waarin de 
schoolontwikkeling gewoon doorliep. Directie en bestuur brachten elkaar wekelijks via een 
meeting op de hoogte. Wat eerst nog ondenkbaar was, omdat het simpelweg niet aan de 
orde was, werd ineens gewoon.  
 
Wat waren we blij dat we de kinderen weer mochten ontvangen vanaf 11 mei. Al waren het 
dan halve klassen, de school was weer gevuld met kinderstemmen, precies zoals het hoort 
te zijn! 
En nu vanaf 8 juni weer helemaal terug naar normaal. Natuurlijk zijn er aanpassingen en 
hebben we nog niet de volledige vrijheid zoals we die gewend zijn, maar voor nu zijn we blij. 
Blij dat we weer interactie hebben in de klas. Blij met het feit dat we zien dat kinderen zo’n 
aanpassingsvermogen hebben en zeer flexibel zijn. Blij met een flexibel team dat steeds 
weer kon veranderen naar aanleiding van de steeds veranderende protocollen.  Wij zijn ook 
blij met u. Misschien ging het thuisonderwijs niet altijd naar uw wens of verwachting. Dat 
snappen we. Toch heeft u een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van uw kind 
de afgelopen maanden. Hartelijk dank hiervoor! 
 
 
Namens het team, 
Sanneke Batenburg en Machteld Metz 
 



Mededelingen 
 
Studiedag 2 juni 2020 
Op dinsdag 2 juni hebben wij een studiedag gehad met het gehele team. Tijdens deze dag hebben wij 
ons met de volgende punten beziggehouden: 

- Mogelijk inspectiebezoek in september/oktober 
- Het opstellen van jaardoelen voor schooljaar 2020-2021 
- Het vaststellen van de kalender voor schooljaar 2020-2021 
- Overleg met elkaar wat betreft de ruimte voor de klassen voor het schooljaar 2020-2021 
- Formatie voor het schooljaar 2020-2021 

 
Cito toetsen 
Als CSG De Waard sluiten we aan bij de adviezen van CITO ten aanzien van het moment van 
afname van de CITO toetsen. Dit betekent dat de scholen van CSG De Waard in de 
maand juni 2020 de CITO toetsen afnemen. 

Wij denken dat de kinderen niet veel last zullen hebben van achterstanden. Ze hebben dagelijks les 
gekregen en de afgelopen weken zijn ze weer op school geweest. Dat is ook de reden dat we niet de 
eerste twee dagen met Cito starten maar de kinderen eerst de rust geven om te 'landen' in de klas. 
Daarnaast zien we de meting van Cito, zeker nu, niet als het allerbelangrijkste meetmiddel qua leren 
en onze blik op het kind. Het is ‘slechts’ een meetmiddel waarbij we met name kijken wat goed is 
blijven hangen bij de kinderen en welke hiaten er zullen zijn, wat we nog kunnen aanbieden en biedt 
het ons handvatten voor onze laatste onderwijsperiode en de plannen voor het nieuwe schooljaar. Zo 
zorgen we ervoor dat de kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken.  

In de week van 22 juni zullen de besprekingen van de cito toetsen met de ib´er plaatsvinden. 
 
Ruimte in de school en aanmelden broertjes/zusjes 
Het zal u niet ontgaan zijn dat we de afgelopen jaren zijn gegroeid in leerlingenaantal. Dit heeft 
gevolgen voor het ruimtegebruik in onze school. We zijn al geruime tijd bezig met dit vraagstuk.  
De grote wens van het team is om alle kinderen en het team bij elkaar te houden in 1 gebouw. 
Momenteel zijn we deze mogelijkheden goed aan het onderzoeken en we zijn dicht bij de oplossing.  
Dit heeft ook gevolgen voor de leerlingen toestroom voor de komende jaren. Het is voor ons dan ook 
zeer belangrijk om zicht te hebben welke broertjes en zusjes er nog komen. Heeft u uw kinderen al 
aangemeld? Zo niet, u kunt een inschrijfformulier via Ina, Sanneke of Machteld krijgen.  
Het schooljaar 2020/2021 zit vol qua aanmeldingen in de groepen 1,2 en 3. Hier kunnen enkel nog 
broertjes/ zusjes bij.  
 
Rapport einde schooljaar 
Normaal gesproken krijgen de kinderen in juli het tweede rapport. Ook dit jaar zal dit zo zijn, maar de 
kinderen krijgen dit keer wel een aangepaste/verkorte versie. Vanaf groep 4 laten we de kinderen zelf 
ook een stukje schrijven voor in het rapport. Als de kinderen over een aantal jaar nog eens in het 
rapport kijken, dan zullen zij terugdenken aan een bijzondere tijd met onder andere het thuisonderwijs 
wat zij hebben gekregen. Op 1 juli zullen de kinderen het rapport mee naar huis krijgen.  
 
Rapportgesprekken / loket gesprekken 2 juli en 8 juli 
De gesprekken aan het einde van dit schooljaar zijn facultatief. Dit houdt in dat u zelf mag kiezen of u 
op gesprek komt bij de leerkracht van uw kind. U ontvangt een gespreksplanner waarin u uw naam 
kan noteren. Vanwege de maatregelen , mogen ouders niet op school komen en zullen de 
gesprekken dit jaar niet in de school zijn.  We hebben met elkaar nagedacht over de meest handige/ 
praktische oplossing. We zullen de gesprekken voeren op de plek waar de kinderen tussentijds ook 
hun spullen hebben opgehaald, bij het raam. Zo kunnen we toch de gesprekken laten plaatsvinden. 



De gesprekken zullen plaatsvinden op 2 en 8 juli as. We willen u vragen om u goed aan de tijden te 
houden. Als u nog niet aan de beurt bent, kunt u op het schoolplein wachten, uiteraard de gepaste 
afstand in acht nemend. Ook vragen we uw begrip voor het feit dat wij gesprekken ook echt moeten 
afronden na tien minuten zodat de doorstroom niet in het gedrang komt.  
 
Klassenfoto 
Helaas mogen wij dit schooljaar de schoolfotograaf niet ontvangen op De Kriekenhof in verband met 
het corona virus. Om deze reden hebben wij met elkaar als team bedacht om zelf een klassenfoto te 
maken. Juf Ina neemt deze taak op zich. Op deze manier hebben de kinderen toch een herinnering 
aan het schooljaar 2019-2020. 
 
Musical groep 8 
Familie Molenaar en de opa en oma van Lucas Molenaar hebben ervoor gezorgd dat de musical van 
groep 8 dit schooljaar toch kan plaatsvinden. De heer en mevrouw Schep ( opa en oma van Lucas ) 
hebben hun tuin beschikbaar gesteld. Wat zijn wij als team en de kinderen blij dat zij dit doen en zijn 
ze hier dan ook enorm dankbaar voor. De ouders van de kinderen zijn welkom om bij de musical 
aanwezig te zijn. Voor de kinderen wordt de musical ook gefilmd, zodat zij het ook aan anderen 
kunnen laten zien. Verdere info omtrent de musical komt van juf Jessica en juf Romana. 
 
Kriekkalender 
Momenteel zijn we druk bezig de laatste hand te leggen aan de jaarplanning voor het nieuwe 
schooljaar. We plannen zoals we ieder jaar doen, maar u zult begrijpen dat alle activiteiten onder 
voorbehoud zijn van de maatregelen die op dat moment gelden.  
 
Schaduwdoek 
Afgelopen schooljaar hebben we in oktober geld opgehaald met de speculaasactie. Dit geld is voor 
schaduwdoeken op het plein. Inmiddels wordt het eerste doek (boven de zandbak) komende week of 
de week erna geplaatst. Het plan was om nog een doek op het plein te realiseren. We hebben 
overlegd met een deskundige op dit gebied en besloten dat het mooier en beter realiseerbaar is om in 
plaats van een tweede schaduwdoek een aantal bomen te plaatsen. Deze zullen in het najaar 
geplaatst worden. Om de komende periode toch te overbruggen, zetten we parasols op het 
schoolplein bij warm weer. 
 
Overig nieuws 
 
Juffendag 
Op 16 juli zal het juffenfeest plaatsvinden. Er worden deze dag allerlei feestelijke activiteiten 
georganiseerd, zodat de kinderen een leuke dag met elkaar en de juffen zullen beleven. Deze dag 
draaien we een continu rooster. Dit betekent dat de kinderen deze dag om 14:15 uur vrij zullen zijn. 
Normaal gesproken zijn de ouders van de ouderraad ook aanwezig om te helpen. Dit jaar zal het 
allemaal een beetje anders zijn wegens de maatregelen rondom COVID-19. We vinden dat 
ontzettend jammer maar gaan er met elkaar een feestelijke dag van maken! 
 
Wisselmiddag 
Op 13 juli zal er een wissel moment plaatsvinden, zodat de kinderen in hun nieuwe groep kunnen 
gaan kijken en bij hun nieuwe juf. 
 
Thuis lezen 
Ter info: op deze site vindt u leuke aanbiedingen voor boeken om te bestellen. 
 
  

https://www.leesnet.nu/product-categorie/actie/thuis-lezen/


Jarigen juni 
 
1 juni Natalie gr 7 14 juni Julie gr 1/2 

3 juni Nahom gr 1/2 15 juni Mirthe gr 7 

4 juni Manoah gr 4 21 juni Anne-Lotte gr 5 

8 juni Levi gr 1/2 23 juni Jane gr 1/2 

10 juni Thom gr 4 25 juni Len gr 1/2 

10 juni Zora gr 4  

11 juni Galilah gr 7  
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Zomervakantie t/m 30 augustus 2020 

 


