
 WEEKBRIEF 27 maart 2020 

 
● TREFWOORD 
Volgende week starten we met het thema ‘Volgen’. De Bijbelverhalen in dit Paasthema laten 
ons veel ontdekken over dit volgen. Het volgen van Jezus betekent een volledige ommekeer 
in je leven, zoals de tollenaar Mattheüs ervaart.  
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Een man die koos voor geluk - Mattheüs 9: 9 -13 
● In het spoor van koning David - Lucas 19: 28 - 40 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

● Laatste avondmaal - Mattheüs 26 
● Gevangenneming - Mattheüs 28 

 
Tijdens de ‘live lessen’ zal er ook een aantal keer 
per week aandacht besteed worden aan onze 
christelijke identiteit: een Bijbelverhaal, een lied, 
gedicht enz.  
 
Daarnaast kunt u hier zelf ook aandacht aanbesteden m.b.v. de sites: 
https://creatiefkinderwerk.nl/  
https://start.heiligehuisjes.net/ 

 
● THUISONDERWIJS 

Anderhalve week thuisonderwijs zit er alweer op. De meeste 
‘technische’ problemen zijn verholpen en het live lesgeven wordt elke 
dag verbeterd. We hebben groot respect voor al die ouders die nu de 
hele dag hun kinderen over de vloer hebben en ze moeten begeleiden 
met het thuisonderwijs. We merken dat het de kinderen in de hogere 
groepen goed afgaat en dat zij over het algemeen de lessen zelfstandig 
kunnen volgen en kunnen maken. Voor de kinderen in de lagere 
groepen, vergt het ondanks de ‘live uitleg’ van de leerkrachten, soms 
toch veel begeleiding van de ouders. Mocht u ergens tegenaan lopen, 
een vraag hebben, ondersteuning nodig hebben, stuur dan een mailtje 
naar de leerkracht dan kunnen wij kijken hoe we u kunnen helpen.  

Voor de ouders van de kleuters geldt dat zij de opdrachten en oefeningen 
zelf met de kinderen moeten doen. De juffen sturen elke dag een filmpje 
met een opdracht, oefening, spelletje of een voorleesverhaal naar de 
groepsapp, zodat de kinderen de juffen elke dag even kunnen zien. De 
kinderen gaan er enthousiast mee aan de slag en laten vol trots via een foto 
in de groepsapp zien wat ze gemaakt hebben. De juffen genieten hier enorm 
van, maar missen de kinderen ook. Dat geldt voor ons allemaal. Het is 
ontzettend raar om les te geven in een lege klas of vanuit huis. Wel zijn we 
heel blij dat we door de ‘live lessen’ de kinderen in ieder geval elke dag 
kunnen zien en spreken. Zo blijven we met elkaar in verbinding.  
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● WE ZIJN ER STIL VAN…. 
We zijn er stil van....overstelpt worden met kaartjes, tekeningen, 
lekkernijen....Vele malen werden we blij verrast door wat er op 
school bezorgd werd of over de post binnen kwam. En dan ook 
nog van de ouderraad een tray met tuinplanten en een lekker 
stukje zeep als blijk van waardering namens alle ouders van de 
school. Hartelijk bedankt! Bij alle collega's werd thuis een prachtig 
boeket bloemen bezorgd, namens CSG De Waard en Kivido, als 
dank….Lees verder op onze website 
 
● HULP NODIG TIJDENS DE CORANACRISIS? 
Heeft u hulp nodig tijdens de Coronacrisis? Dan zijn er mensen in 
uw buurt die willen helpen. 
Binnen de Hoeksche Waard ontstaan heel veel mooie 
inwonersinitiatieven. Allemaal mensen die in deze coronacrisis hun 
handen uit de mouwen steken voor anderen in hun buurt. In 
overleg met Gemeente Hoeksche Waard, de samenwerkende 
zorgorganisaties in de Hoeksche Waard en het Rode Kruis heeft 
Welzijn Hoeksche Waard alle inwonersinitiatieven op haar website 
geplaatst. 
  
Dus heeft u een hulpvraag? Ga naar de website om te kijken wie u 
kan helpen. 
U kunt ook telefonisch contact opnemen met Welzijn Hoeksche Waard als u vragen heeft, 
telefoonnummer 088-730 89 00. Dit kan van maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 
16:00 uur en vrijdag van 9:00 tot 12:00. Daarbuiten kunt u ook contact opnemen met het 
Rode Kruis, 070 - 44 55 888 (ook op zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur).  
  
Wilt u een initiatief aanmelden voor op de website? 
Neem dan ook contact op met Welzijn Hoeksche Waard. 
 
● WEBSITE APP 
Aan onze website is ook een app gekoppeld, die u kunt gebruiken op uw 
smartphone. U kunt de app downloaden bij de Appstore of Playstore - U 
zoekt op Csg de Waard. Via de app kunt u ook push berichten ontvangen 
als er nieuws is. Onze website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG 
privacy regels. Ze hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel 
zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat de ouders aan 
school hebben opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in ons administratiesysteem 
ParnasSys, elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig is. Wordt dit 
e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt automatisch 
de toegang. De ouders/verzorgers van de school hebben zo alleen toegang tot de specifieke 
school en groepspagina’s met foto’s van leerlingen. 

 
● BIJLAGE 

○ Brief Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) 
 
 

Lied ter bemoediging. ‘Laat de hoop niet los’ van Lev. 
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https://deschelp.csgdewaard.nl/nieuws/12125-we-zijn-er-stil-van
https://www.welzijnhoekschewaard.nl/coronacrisis
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=k0XC6r6Xieg&feature=share&fbclid=IwAR3rOT2uufsjgSb9xLJbmq2ETHIKLlwgHkfaU6knxFuBGgh2FeVEcmbDnhY

