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    WEEKBRIEF 24 JANUARI 2020 

 ZENDING 

Afgelopen week hebben we €23,71 opgehaald voor ons sponsorkind Iftu uit Ethiopië en 

onze sponsorschool in Oeganda. Dat brengt het totaal op: €290,33 

 TREFWOORD 
‘Zorgen’ is het thema waar we volgende week mee gaan starten. Schone kleren, 
verantwoord eten, een uitdagende leeromgeving, liefde en aandacht: dagelijks ervaren de 
meeste kinderen wat zorgen inhoudt. Ze zijn ervaringsdeskundigen op dit terrein, al zijn ze 
zich daar vaak nauwelijks van bewust. In dit thema ontdekken de kinderen dat zorgen te 
maken heeft met het besef dat mensen verantwoordelijkheid dragen voor elkaars welzijn.  
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

 Jezus zorgt      - Mattheüs 8: 14 -15 
 Zorgen om de slaaf van een Romeinse officier - Lucas 7: 1 -10  

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

 De wonderbare visvangst - Lucas 5 en 6 
 Storm op het meer  - Lucas 7 en 8 

  

 KWINK 
We gaan nog één week verder met les 9, deze les gaat over vriendschap. 
De kinderen van de onderbouw leren wat vriendschap inhoudt, de kinderen van 
de middenbouw leren positief om te gaan met vriendschap en de kinderen van de 
bovenbouw leren hoe vriendschap werkt in een groep. 
De Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw en midden-en bovenbouw): 
 

 DOE ALS EEN VRIEND! 
 VRIENDSCHAP? GEEF ELKAAR DE RUIMTE! 

 

 LIEF EN LEED 
Vandaag, donderdag 23 januari, is juf Sandra Russchen bevallen van een gezonde zoon. We 
wensen haar en haar gezin veel geluk toe met Vince! 
 
Het herstel van Rosita Molsbergen, verloopt voorspoedig, daar zijn we blij om. Ze mag haar 
werkzaamheden zachtjes aan weer gaan opbouwen en daar is ze ook al mee gestart! De 
komende weken zal ze steeds een paar uur op haar werkdagen aanwezig zijn.  
 

 VISITATIE 
Aanstaande dinsdag zal er een visitatiecommissie van CSG De Waard onze school bezoeken. 
Wij hebben de visitatiecommissie uitgenodigd omdat we de kwaliteit van ons onderwijs goed 
in beeld willen krijgen en willen werken aan de verbetering daarvan. Deze dag zal de 
visitatiecommissie, onder leiding van Mariska Westdijk (directeur onderwijs en identiteit van 
CSG De Waard), gesprekken voeren met de directie, het team, een groep ouders en met een 
aantal kinderen. Ook zullen zij in alle groepen een klassenbezoek afleggen. 
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 GESLAAGD! 
Feest in groep 3! Alle kinderen uit groep 3 kennen alle letters en hebben hun 
letterdiploma ontvangen. Daar hoort natuurlijk ook een letterfeestje bij: ze 
hebben letterbingo en een letterrace gedaan en ze hebben overheerlijke 
letterkoekjes gebakken. En natuurlijk hebben ze getoost op het behalen van deze 
mijlpaal! 
 

 OUDERPORTAAL 
De scores van de landelijke toetsen (CITO) zijn de komende weken niet 

zichtbaar op het ouderportaal, zodat de leerkrachten de gelegenheid 
hebben om de toetsen in te voeren en te analyseren. Op vrijdag 14 
februari, als de kinderen hun rapport krijgen, zullen de uitslagen van 
de CITO toetsen weer zichtbaar zijn op het ouderportaal. Tijdens de 
gespreksavond van dinsdag 11 februari zullen o.a. het rapport en de 
CITO toetsen besproken worden. De cijfers van de methodetoetsen 

kunnen gewoon op het ouderportaal bekeken worden. 

 
 BLOKFLUITLES EN SAXOFOONLES OP DE SCHELP  
Maasmuziek gaat vanaf dinsdag 4 februari starten met naschoolse muzieklessen. Er 
start een blokfluitgroep en een saxofoongroep. Bij elke groep is er nog plek voor 
één leerling, wees er dus snel bij! Informatie en opgeven kan via: 
opleiding@maasmuziek.nl o.v.v. naam en geboortedatum (zie flyer weekbrief 9 januari). 

 
 STAKING 
Zoals u in het nieuws heeft kunnen lezen is op 10 januari jl. een nieuwe CAO voor het 
primair onderwijs getekend. Dit tot tevredenheid van alle partijen. Ondanks de nieuwe CAO 
blijven er echter grote zorgen over de ontwikkeling van het primair onderwijs, daarom is er 
toch een landelijke stakingsoproep vanuit de vakbonden gedaan. Op onze school zijn er een 
aantal collega’s die een signaal willen afgeven aan de politiek, daarnaast zijn er ook collega’s 
die willen werken. Dat betekent voor onze school dat op vrijdag 31 januari er voor de 
kinderen uit groep 4/5 en groep 7 géén les is. De kinderen uit de andere groepen worden 
die dag gewoon op school verwacht. Ook op donderdag 30 januari is er 
dus gewoon les.  
Wij verwachten dat de ouders van de kinderen uit groep 4/5 en groep 7 
zelf voor opvang zorgen en hopen dat u elkaar wilt helpen met het 
opvangen van uw kind(eren). Mocht het niet lukken om opvang voor uw 
kinderen te regelen, dan kunt u contact opnemen met 
Kivido: info@kivido.nl (0186-620342). Extra opvang bij Kivido, is alleen 
voor de kinderen die daar op vrijdag of op andere dagen van de week 
gebruik van maken. De kosten van extra opvang zijn voor eigen 
rekening. Met vragen over de staking of de opvang van uw kind(eren) 
kunt u terecht bij Helma Heesterman h.heesterman@csgdewaard.nl 
 

 CAFE GEZIeN  
Café GEZIeN Hoeksche Waard organiseert op donderdag 6 februari 2020 een bijeenkomst in 

het Hoeksch Lyceum, Hoefsmid 1 3263CC in Oud-Beijerland. Esther Groenewegen van "Als 

Hechten Niet Vanzelf Gaat" geeft een lezing over het zeer interessante thema 

hechtingsproblematiek (en vroegkinderlijk trauma). Esther is internationaal spreker, 

auteur, coach en expert op dit gebied. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden en helpen van 

ouders en professionals die te maken hebben met getraumatiseerde kinderen met 

hechtingsproblemen. Esther weet met enorm veel compassie en inlevingsvermogen het 
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onaangepaste gedrag van kinderen met hechtingsproblemen te verklaren en waar mogelijk 

dit gedrag om te buigen naar liefdevol, respectvol en leeftijdsadequaat gedrag. Zij weet 

precies wat ouders van deze kinderen dagelijks doormaken. Zij is zelf ouder van een dochter 

met deze problematiek. Het belooft daardoor weer een waardevolle avond te worden. U bent 

van harte welkom. Bij interesse graag aanmelden via info@cafegezienhw.nl  

 AFWEZIG 
Helma Heesterman is maandagochtend 27 januari afwezig. 
 

 AGENDA 
Datum Activiteit 

20 t/m 31 januari Citotoetsen groep 2 t/m 8 

22 t/m 31 januari Nationale Voorleesdagen 

27 januari  Reis door prentenboekenland (bibliotheek) voor groep 1 en 2 

31 januari Staking: geen les voor groep 4/5 en 7  

5 februari Van peuter naar kleuterochtend (10:30 tot 12:00 uur) 

11 februari Cultuur en Techniekmiddag 3 (groep 1 t/m 8) 

11 t/m 13 februari Schoolkeuzegesprekken groep 8 

11 februari Gespreksavond 3 

14 februari Rapport 1  

14 februari Wilgenknotten groep 8 i.s.m. het Hoeksche Waardslandschap 

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 

4 maart Luizencontrole 

 

 ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN 

Datum Activiteit 

1 februari Open dag Muziekschool in de Drie Lelies van 11:30 uur tot 
13:30 uur  

 

 BIJLAGE: 
o Kwink Koelkastposter 2 

 

 
 

SAMEN ZORGEN WE ERVOOR DAT ALLE 

KINDEREN OPGROEIEN TUSSEN DE 

BOEKEN! 
 

http://www.muziekschoolhoekschewaard.nl/

