
 WEEKBRIEF 21 FEBRUARI 2020 

● ZENDING 
Afgelopen week hebben we het mooie bedrag van €44,85 opgehaald voor ons sponsorkind 
Iftu uit Ethiopië en onze sponsorschool in Oeganda! Dat brengt het totaal op: €432,69 

● TREFWOORD 
‘Ontbreken’ is het thema waar we naar de vakantie nog over verder gaan. Dan staat het 
ontbreken van mensen of dieren centraal. De meeste spullen zijn vervangbaar, maar mensen 
of dieren niet. Als iemand ontbreekt die je dierbaar is kun je een groot gemis ervaren. Hoe 
lang iemand ontbreekt speelt daarbij natuurlijk ook een rol. 
Het Bijbelverhaal voor deze week is: 

● De verloren zoon - Lucas 15: 11 -32  
 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

● De goede herder - Johannes 10 
● De barmhartige Samaritaan - Lucas 10 

 
● KWINK 

Na de voorjaarsvakantie gaan we nog een week verder met les 11 ‘rust in jezelf’. 
De kinderen leren zichzelf rustig te maken (besef van jezelf). 
De Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw  en midden- en bovenbouw): 
 

� GEBRUIK DE RUST-VIS! 
� GEBRUIK DE ZELFONTSPANNER! 

 
● LIEF EN LEED 
Juf Naomi Reedijk (onderwijsassistent groep 7) gaat op vrijdag 6 maart trouwen! We wensen 
haar een feestelijke dag toe. We zijn ook blij u te kunnen vertellen dat zij van de zomer haar 
eerste kindje verwacht.  
Onze conciërge Rosita heeft de afgelopen weken haar uren op school steeds verder 
uitgebreid en we zijn blij dat haar herstel zo voorspoedig verloopt. Na de vakantie zal zij haar 
uren nog verder gaan uitbreiden en zal onze inval conciërge Leanne haar uren gaan 
afbouwen.  
 
● GROEN SCHOOLPLEIN ‘DE WILGENTUIN’ 

De werkzaamheden zijn in volle gang. Groep 8 is fanatiek en vol 
enthousiasme aan de slag gegaan met het bouwen van de wilgentunnel 
en het zagen en vlechten van de wilgentakken bij de twee wilgentipi’s die 
al op het plein staan. Dit hebben ze samen met het Hoeksche 
Waardslandschap en twee vrijwilligers gedaan. We bedanken Henk van 
Noordwijk en Jeroen Snaaijer voor hun hulp!  
De kleuters hebben vanuit hun klaslokaal meegekeken en ook hun 
zorgen geuit. ‘Het bankje rondom de boom is weggehaald’…. “Hoe 
moeten we nu buut vrij spelen?”, gelukkig kon Corstiaan Dekkers de 
kleuters geruststellen, want er komt natuurlijk ook wat voor terug! Wat 
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dat is houden we nog even als verrassing. Vanaf vandaag gaat hij, samen 
met Jeroen Snaaijer hard aan het werk om er voor te zorgen dat het groene 
schoolplein na de voorjaarsvakantie af is en we het groene schoolplein op 
donderdag 5 maart kunnen openen. 
 
● OPENING GROEN SCHOOLPLEIN ‘DE WILGENTUIN’ 

Donderdagochtend 5 maart om 8:30 uur zullen we samen met de kleuters, 
de leerlingen van groep 8 en de kinderen van Villa Putter (Kivido) het 
groene schoolplein feestelijk openen. De kinderen van groep 1 en 2 
verzamelen op het kleuterplein en hun ouders en alle andere 
belangstellenden zijn van harte welkom om bij de opening aanwezig te 
zijn.  

 
● LOKAAL VAN DE TOEKOMST 
CSG De Waard is gestart met het ‘lokaal van de Toekomst’.  
Het doel van ‘het lokaal van de Toekomst’ is om toekomstgericht onderwijs te bieden aan 
alle leerlingen op basis van onderzoekend leren. Het eerste lokaal van de toekomst zal 
gerealiseerd worden in CBS De Vliet in Klaaswaal. Per toerbeurt komen, in eerste instantie de 
bovenbouwgroepen, naar het lokaal van de toekomst. Het lokaal is op zo manier ingericht 
dat onderzoekend leren daar op een goede manier kan plaatsvinden, er zal gewerkt worden 
met een vakdocent,  Diverse tools en ICT middelen zullen in dat lokaal aanwezig zijn, zodat 
daar uitgebreid gebruik van gemaakt kan worden.  
Meester Bertwin Malenstein is benoemd als leerkracht Toekomstgericht Onderwijs op basis 
van Onderzoekend Leren. In eerste instantie doet hij dit voor één dag in de week, de overige 
dagen blijft hij werken bij ons op school.  
 
● NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD 

Afgelopen woensdag heeft Marte uit groep 8, als afgevaardigde van 
onze school,  deelgenomen aan de Nationale Voorleeswedstrijd in 
Oud-Beijerland. Het was een spannende wedstrijd want alle 
schoolkampioenen gingen de strijd met elkaar aan. Marte heeft deze 
ronde niet gewonnen, maar is wel (samen met de anderen) tweede 
geworden! Goed gedaan Marte! 
 

● SCHOOLVOETBALTOERNOOI EN STUDIEDAG 
Op woensdagmiddag 18 maart hebben wij een studiemiddag met het team gepland, nu blijkt 
ook het schoolvoetbaltoernooi voor groep 7 en 8 op deze middag gepland te zijn. Wij hebben 
onze planning al voor de zomervakantie van 2019 gemaakt en ook mensen ingehuurd voor 
de scholing ‘coöperatief leren’ die we tijdens deze middag gaan volgen. Wij kunnen groep 7 
en 8 dus helaas niet komen aanmoedigen. Juf Naomi Reedijk zal ons vertegenwoordigen en 
wij hopen dat er genoeg ouders komen om de kinderen aan te moedigen. 
 
● OUDERAVOND OUDERBETROKKENHEID 3.0 
Zoals beloofd ontvangt u een inhoudelijke terugkoppeling van de ouderavond over 
ouderbetrokkenheid 3.0 van 14 januari 2020. We hopen dat u de moeite neemt om het 
verslag te lezen. 
 
● KLEDINGBOX 
De kledingbox is weer geleegd en heeft €20,00 opgebracht. Het totaal staat nu op €111,25 
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● AGENDA 

Datum Activiteit 

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 

4 maart  Luizencontrole 

5 maart Opening groen schoolplein ‘de Wilgentuin’ 

10 maart Bibliotheekbezoek groep 4/5a 

11 maart School op Seef groep 1 t/m 4/5a 

11 maart Biddag voor gewas en arbeid 

16 t/m 20 maart  Week van de lentekriebels (van Kwink) 

17 maart Struinen op de Staart (groep 7) 

18 maart  Studiemiddag team 

18 maart Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8 

19 maart Kangoeroewedstrijd 

 
● ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN 

Datum Activiteit 

Vanaf 4 februari Naschoolse blokfluit- en saxofoonlessen door Maasmuziek  

26 februari Kindervakantiefeest ‘Duik erin!’ van 13:15 tot 16:15 uur in De 
Schakel in Puttershoek (zie bijlage) 

8 maart Kids Special ‘Ga je mee op avontuur?’ van 15:00 tot 16:15 uur in de 
Poort in Oud-Beijerland (zie bijlage) 

 

● BIJLAGE: 

o Terugkoppeling ouderavond Ouderbetrokkenheid 3.0 
o Kids Special ‘Ga je mee op avontuur?’ 
o Flyer Kindervakantiefeest ‘Duik erin!’ 
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