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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Afgelopen week ben ik op studiereis geweest naar Schotland. Het onderwijssysteem 
in Schotland is gebaseerd op GIRFEC: Getting It Right For Every Child.  
GIRFEC staat voor: ieder kind verdient het om de juiste hulp, op het juiste tijdstip, 
van de juiste mensen te krijgen. Dit om ervoor te zorgen dat ze liefdevol opgroeien, 
veilig opgroeien en respectvol behandeld worden om zo al het mogelijke dat in hen 
zit eruit te halen. Hiervoor werken alle partijen rond een kind nauw samen met 
elkaar.  
Het is goed om voor ieder kind het beste te realiseren. Bij ons op school zijn we een 
kleine gemeenschap, waar we met elkaar zorg dragen voor ieder kind. Voor ons als 
school is het belangrijk om zoveel mogelijk met u als ouder samen te werken om zo 
te zien hoe wij op de meest optimale manier het maximaal haalbare voor uw kind 
kunnen bereiken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De komende periode staan de groepsbesprekingen en gespreksavonden omtrent 
welbevinden op het programma. We hopen dat we met elkaar goede gesprekken 
kunnen voeren om voor ieder kind de juiste manier te vinden om onderwijs goed 
mogelijk te maken! 
 
Namens het team, 
 
Machteld Metz 



Mededelingen 
 
Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen 
 
Studiedag 28 oktober 2019 
Op 28 oktober heeft het team met elkaar gesproken over het begrijpend lezen. Aan bod kwamen de 
voorwaarden om dit goed te kunnen. Zo is een ruime woordenschat en kennis van de wereld handig 
als je een tekst wilt beleven. Uiteraard is het technische leesniveau heel belangrijk hiervoor.  
In groep 1/2 en 3/4 is er ook gesproken over het begrijpend luisteren en de overlap met begrijpend 
lezen.  
De leerkrachten van groep 1/2 hebben daarnaast ook nog begeleiding gehad van een extern 
begeleider die rondom de kleutervisie diverse onderdelen besproken heeft.  
 
Groepsbesprekingen 
In november vinden de groepsbesprekingen plaats. Deze staan in het teken van welbevinden. De 
leerkracht bespreekt de klas met de intern begeleider juf Jantina. Het doel van deze besprekingen is 
het signaleren van eventuele moeilijkheden die het leren in de weg kunnen staan op sociaal 
emotioneel gebied.  
 
Spreekmiddag/avond welbevinden 
Op 20 en 21 november houden we de gespreksronde mbt het welbevinden van de kinderen. Tijdens 
deze gesprekken ligt de focus met name op hoe het met uw kind(eren)sociaal/ emotioneel gaat. Voor 
alle kinderen hebben we observatielijsten ingevuld om het welbevinden en de sociale omgang in kaart 
te brengen. Voor deze gespreksronde kunt u zelf inschrijven middels een link die u in een aparte mail 
van ons ontvangt. Omdat we dit een belangrijke gespreksronde vinden verwachten we u allemaal. 
 
Het ouderportaal in Parnassys 
Wij werken inmiddels al een tijdje met het ouderportaal in Parnassys. In dit ouderportaal kunt u uw 
persoonlijke gegevens bekijken, maar ook de resultaten van de toetsen die gemaakt zijn. Bent u deze 
gegevens kwijt of vergeten, dan kunt u contact opnemen met juf Jacoline: 
j.houtbraken@csgdewaard.nl 
 
Opening schoolgebouw 8 november 2019 
Zoals reeds aangekondigd in de mail voor de vakantie, nodigen wij u hierbij van harte uit voor de 
opening van het schoolgebouw! Wij zijn trots en blij dat ons schoolgebouw zo ontzettend mooi is 
geworden. Het is iedere dag weer een plezier in een mooi gebouw te lopen en te genieten van de 
mooie opgeknapte ruimtes. Dit willen we natuurlijk met u allen vieren.  

● 8.30 opening op plein 
● 8.45 speurtocht door de school 
● 9.15 ontbijt in de klas/ ouders koffie op leerplein 

De kinderen zullen die dag in de klas ontbijten. Dit ontbijt is wel pas om 9.15u. Het is daarom 
verstandig uw kind thuis al iets kleins te laten eten.  
Wilt u uw kind een bord, beker en bestek meegeven? U kunt deze voorzien van een naam, zodat we 
niets kwijt raken tijdens het opruimen.  
 
Peuterevent 
Op dinsdag 5 november houden we ons eerste peuterevent. We doen dit samen met Kivido en 
Spelenderwijs. Alle 3 jarige peuters zijn welkom om een poosje te komen kijken bij ons op school. 
Ook de ouders zijn van harte welkom om te blijven en mee te kijken in de groep en/of gezellig koffie te 
drinken op het grote leerplein. Bij de ingang van de kleuters/peuterspeelzaal liggen een aantal kleine 
flyers die u mee kunt nemen voor eigen gebruik of kunt delen met ouders/verzorgers waarvan u weet 
dat zij een peuter hebben. Van harte welkom aan alle peuters! 
 
 



Staking 
Op 6 november is een landelijke staking van het onderwijs. Wij gaan als school niet staken, maar 
onderstrepen hierbij wel dat we de inhoud van de staking steunen. De werkdruk in het onderwijs is 
hoog en het salaris is niet gelijk aan andere HBO- functies. Dit heeft tot gevolg dat er steeds minder 
PABO- studenten zijn en we nu al kampen met een lerarentekort. Dit gaat de komende jaren alleen 
maar toenemen. Hetzelfde geldt voor schoolleiders.  
In de Hoeksche Waard zien we ook steeds meer de gevolgen van het leraren en scholleiderstekort.  
 
Leerplichtambtenaar 
Ieder kind heeft recht op onderwijs en tegelijk een leerplicht. Kinderen hebben onderwijs nodig om 
zich te ontwikkelen en te ontplooien, maar ook om later meer kans te hebben op werk. Ieder kind is 
volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag tot aan het 
einde van het schooljaar na afloop waarvan de jongere ten minste twaalf volledige schooljaren één of 
meer scholen heeft bezocht. 
 
Het is van belang dat: 

● Kinderen dagelijks op school zijn 
● Kinderen op tijd aanwezig zijn in de klas 
● Correct afmelden bij ziekte 

 
Om 8:30 uur sluiten wij de deuren, omdat wij dan de dag willen beginnen met de kinderen. Daarnaast 
willen wij ook zo effectief gebruiken maken van de lestijd.  
Wij zijn genoodzaakt te laat komen te noteren. Bij herhaaldelijk te laat komen (6 x) zullen wij dit 
moeten melden aan de leerplichtambtenaar.  
 
Regel van de maand 
Naast de regels die er in de klassen zijn gemaakt, hebben we ook vier schoolregels gemaakt. Iedere 
maand gaan we een schoolregel centraal stellen. Dat betekent dat we er in de klassen over spreken 
met de kinderen, maar ook dat we kinderen aanspreken op de regel als we zien dat leerlingen zich er 
niet aan houden. Zo zorgen we met elkaar voor een fijne, gezellige school waar we met elkaar 
verantwoordelijk voor zijn! 
De regel van de maand november is: Als iemand hulp nodig heeft, is het fijn als jij die geeft. 
 
Ouderbijdrage 
Er zijn al veel ouders die de ouderbijdrage betaald hebben. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, wilt 
u dit dan z.s.m. doen? U kunt de bijdrage overmaken op: 
NL42RABO 0111 5268 92 tnv Ouderraad De Vliet, o.v.v. de naam van uw kind(eren).  
 
Overig nieuws 
 
Kamp groep 8 
Van 30 september tot 2 oktober is groep 8 op kamp geweest naar Loon op Zand. De 
weersvoorspellingen zagen er niet al te best uit, maar maandag hebben we een heerlijke dag gehad. 
Nadat werden uitgezwaaid door onder andere Levi (helaas kon hij niet meer vanwege onderzoeken 
en dat vonden we echt heel vervelend voor hem en jammer) kwamen we aan in Loon op Zand en zijn 
we gelijk naar het bos gegaan. Daar hebben we levend stratego gespeeld tegen groep 8 van de 
Kriekenhof en uiteraard gewonnen! Daarna hebben we heerlijk in het zonnetje hutten gebouwd en 
nog wat spellen met de klas gespeeld. Toen was het tijd om de kamer in te richten. Daar kwamen 
hele nieuwe vaardigheden kijken, want hoe maak je je bed netjes op? Dat bleek toch best lastig. 
De eerste avond is afgesloten met verstoppertje in het donker in het bos! Dat was spannend. Een 
geslaagde eerste dag. 
Dinsdag was een natte en zeer regenachtige dag. We zijn de dag gestart met een filmpje, spelletje, 
sjoelcompetitie en hebben rustig aan gedaan. ‘s Middags zijn we gaan zwemmen in Tilburg. 
Dinsdagavond stond ook de bonte avond op het programma. Daar hebben we onder andere een 
sirtaki-workshop gehad van Ryan. Heerlijke gedanst met de klas (en nieuwe talenten gezien bij de 
jongens!). 



Woensdag was de laatste dag van het kamp. Nadat we met goed teamwork het kamphuis snel 
hadden opgeruimd, vertrokken we richting de Efteling. Het was ontzettend gezellig om met ons kleine 
groepje te genieten van alle attracties. Het was een rustige dag en daarom konden we wel 10 keer 
achter elkaar in de Python.  
We kunnen deze 3 dagen samenvatten als ontzettend gezellig! 
 
 
 
Kinderboekenweek 
De kinderboekenweek was een groot succes. Er is in alle groepen veel voorgelezen. Niet alleen door 
de leerkrachten maar ook door de kinderen en juf Eveline van onze Dbos. 
Op vrijdag hielden we een voorleeswedstrijd. In de groepen 4 tm 8 werden eerst voorrondes 
gehouden, daarbij kozen de leerkrachten samen met de kinderen een vertegenwoordiger van de 
groep. Deze vertegenwoordigers lazen voor op het grote leerplein. Vol aandacht luisterden de andere 
kinderen naar de stukjes. Nick en Ninthe werden Schoolkampioen en mogen onze school 
vertegenwoordigen in de volgende ronde. 
 

                                   
Aansluitend hielden we een boekenmarkt. ‘s Middags kregen de kinderen de gelegenheid om in alle 
rust even rond te kijken. Na schooltijd stroomde de boekenmarkt vol met ouders en andere 
belangstellenden om boeken te kopen. En wat was druk! Fijn om te zien dat er zoveel van jullie 
geïnteresseerd zijn in boeken. 

 
 
 
Schoenendoosactie 

Wij nodigen jullie van harte uit om mee te doen aan de Schoenendoosactie  van Actie4kids 
(actie4kids.nl). Alleen met elkaar kunnen we zoveel mogelijk kinderen blij maken met een cadeau: 
een mooi gevulde schoenendoos met schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. 
Hoe mooi is het om kinderen hier te leren delen en zo waardevol om kinderen, die leven in moeilijke 



omstandigheden, heel blij te maken met de spullen die jij hebt gegeven. In landen waar het is 
toegestaan, delen wij naast de schoenendoos ook een boekje uit met Bijbelverhalen. 
 
Na de herfstvakantie delen we de informatiefolders uit aan de kinderen. De Schoenendoosactie is een 
kort lopende actie. De schoenendozen kunnen op 22 & 25 november in de klas ingeleverd worden. 
De dozen zullen dan op 26 november naar het verzamelcentrum gebracht worden. Hiervoor zijn wij 
nog op zoek naar 1 of meerdere ouders die, samen met juf Marjolein, de dozen naar Zuidland willen 
brengen. Aanmelden kan door even langs te lopen of te mailen naar: m.fokkinga@csgdewaard.nl 

  

 
 
 
 
 
 
Sinterklaas 
Als het goed is komt de Sint ook dit jaar naar onze school. We hebben al contact gehad met de 
hoofdpiet. De inhoud van dit gesprek is natuurlijk geheim maar we kunnen u al wel vast mededelen 
dat de kinderen van de groepen 5 tm 8 in de week van 8 november lootjes trekken. U ontvangt 
hierover een speciale mail met daarin alle ins and outs over het trekken van lootjes.  
 

Belangrijke data 
 

                                                  november  2019 
1  
2  
3  
4  
5 Peuterevent 
6  
7  
8 Opening van de school, Nationaal Schoolontbijt, Zwemmen gr. 4/7 
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15 Zwemmen gr. 5 
16  
17  



18 Schoolarts gr. 2 
19 Inspectiebezoek 
20 Spreekmiddag 
21 Spreekmiddag/avond 
22 Zwemmen gr. 6/8 
23  
24  
25  
26 Schoolarts gr. 2 
27  
28  
29 Zwemmen gr. 4/7 
30  
 
 

                                                december  2019 
1  
2 1e adventsviering  
3  
4  
5 Sinterklaasviering met een continurooster. Deze dag zijn de kinderen om 14:00 uur 

uit. 
6 Zwemmen gr. 5 
7  
8  
9 2e adventsviering  

10  
11  
12 Inloopkwartier 
13 Zwemmen gr. 6/8 
14  
15  
16 3e adventsviering 
17  
18 Kerstviering als kerstwandeling, ‘s avonds 
19  
20 Zwemmen gr. 6/7 

 Kerstvakantie tm 03/01/2020 
 
 
 
  



 
Bijlage 1: Dankdag 
 
Ieder jaar is er op de eerste woensdag in november dankdag voor gewas en arbeid. 

Op dankdag bedanken we God voor 
hetgeen we dit jaar van Hem mochten 
ontvangen, zoals een goede oogst van het 
land en het eten dat we daardoor mochten 
ontvangen. Weet jij nog iets waar je God 
voor kan danken?  

 
Dit jaar is dankdag op 6 november. Om 14.30 uur is 
er een speciale dienst voor de kinderen in de 
Hervormde Kerk in Klaaswaal. We gaan met elkaar 
bekende liedjes zingen, luisteren naar een bijzonder 
verhaal en ook bidden en danken. Na de dienst 
staat er koffie, thee en limonade klaar. 

 
Ook jij bent uitgenodigd om op woensdagmiddag 6 
november te komen. Het is in de Hervormde Kerk in 
Klaaswaal. Ook papa, mama, broers, zussen, opa’s, 

oma’s, vriendjes en vriendinnetjes mogen mee komen. Voor de jongere kinderen is 
er oppas. We hopen je te zien! 
 
 
 

Ieder jaar is er op de eerste 
woensdag in november dankdag voor 
gewas en arbeid. Op dankdag 
bedanken we God voor hetgeen we 
dit jaar van Hem mochten ontvangen, 
zoals een goede oogst van het land 
en het eten dat we daardoor mochten 
ontvangen. Weet jij nog iets waar je 
God voor kan danken?  

 
Dit jaar is dankdag op 6 november. 
Om 14.30 uur is er een speciale 
dienst voor de kinderen in de 
Hervormde Kerk in Klaaswaal. We 
gaan met elkaar bekende liedjes 
zingen, luisteren naar een bijzonder 

verhaal en ook bidden en danken. Na de dienst staat er koffie, thee en limonade 
klaar. 
 
Ook jij bent uitgenodigd om op woensdagmiddag 6 november te komen. Het is in de 
Hervormde Kerk in Klaaswaal. Ook papa, mama, broers, zussen, opa’s, oma’s, 
vriendjes en vriendinnetjes mogen mee komen. Voor de jongere kinderen is er 
oppas. We hopen je te zien! 



Bijlage 2: De Bibliotheek op school 

   De Bibliotheek op School 
 

Kinderboekenweek  

Wat is er op school veel gelezen in de Kinderboekenweek! Er was onder andere een leuke 

Voorleeswedstrijd en een boekenmarkt. Alle groepswinnaars  van de Voorleeswedstrijd 

worden door mij een keer voorgelezen, waarbij het kind zelf het leesplekje in de school mag 

kiezen. Ik ben benieuwd op welke plekken er voorgelezen gaat worden. 

  

Gratis lid worden 

De leerlingen van de Vliet kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Hoeksche Waard! Er zijn 

geen inschrijfkosten voor leerlingen van de Vliet. Kom gerust een keer langs; er zijn zulke 

leuke boeken! 

 

Yoleo 

Heeft u wel eens gehoord van Yoleo? www.yoleo.nl is een website die kinderen motiveert 

om te lezen. Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden thuis met hun neus in de 

boeken? Door lezen leuk te maken, een soort karaoke-lezen! Met Yoleo verdien je 

leespunten waarbij er een kamer ingericht kan worden. Ook kan er een spel gespeeld 

worden. Deze website is zeker een idee voor kinderen die lezen lastig vinden, leeftijd 8-12 

jaar. 

Wat heeft u nodig?  

Internetverbinding, computer/tablet, bibliotheekpasje (en 

inloggegevens). Zonder bibliotheekpasje kunnen de boeken wel 

uitgeprobeerd worden maar de gegevens worden niet opgeslagen. 

Donderdag 7 november van 13.00-15.00 uur: VRAAG-MAAR-RAAK MIDDAG 

In onze mooie schoolbibliotheek is er een inloopmiddag voor ouders. Als u uitleg wilt over 

Yoleo, of u weet niet goed hoe u uw kind kunt helpen met lezen. Misschien heeft u andere 

vragen over lezen, kom gezellig langs! De koffie staat klaar en ik zal uw vragen proberen te 

beantwoorden.  

 

http://www.yoleo.nl/


Groeten,  

Evelien Sterk 

 

 

  



Bijlage 3: Vanuit de schoolarts 

 

Leesconsulent Bibliotheek Hoeksche Waard 

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 
 

 

 

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van Careyn is de    organisatie in 

deze regio die alle kinderen van 0-18 jaar oud in beeld 

heeft. Vanaf 1 januari 2020 gaan we verder onder de 

naam Jong JGZ. U kent vast wel het consultatiebureau. 

Ook op de basisschool is de JGZ actief. Gedurende de 

hele basisschool periode zijn er medewerkers van JGZ 

bereid om met u mee te denken over gezondheid, 

opgroeien (opvoeden) en ontwikkelen.  

Denk bijvoorbeeld aan vragen over zindelijkheid, slapen, 

voeding, groei, niet lekker in je vel zitten enz. 

In groep 2 en groep 7 nodigen we de kinderen uit voor 

een gezondheidsonderzoek. Voorafgaand aan een 

gezondheidsonderzoek krijgt u een uitnodigingsbrief met 

de vraag om een vragenlijst digitaal in te vullen.  

 

Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van de digitale 

vragenlijst of andere vragen hebben? Stel ze gerust! U 

kunt naar ons vragen op de school van uw kind of u kunt 

contact opnemen via de telefoon (088-1239925) of per 

e-mail (jgzhw@careyn.nl). Ook kunt u gebruik maken van 

onze inloopspreekuren. Meer informatie hierover is te 

vinden op de website www.careynjeugdengezin.nl 

 

Team JGZ : 

mailto:jgzhw@careyn.nl
http://www.careynjeugdengezin.nl/


    Jeugdarts:  Jeugdverpleegkundige: Assistente: 

Angelique Zondag Iris Bakker – van Eijl Sylvia Erwich 

   

 

 

Facebook en de website 

Zoals u weet heeft De Vliet een website en een Facebookpagina.  

Op de website vindt u veel algemene informatie over 

onze school en de groepen. Via de website kunt u ook 

berichten vanuit de groep van uw kind(eren) ontvangen. 

Super leuk natuurlijk! 

Ook via Facebook delen we regelmatig foto’s en andere leuke en of nuttige dingen 

die met onze school te maken hebben. We merken dat 

jullie dit goed lezen en delen. Bedankt hiervoor. 

Toch hebben we nog wel een vraag: willen jullie onze FB 

pagina op volgend zetten? Dan is de kans dat u niks van 

onze berichten mist net wat groter. 

We zouden het helemaal super vinden als jullie onze 

school een beoordeling willen geven zodat nieuwe ouders 

ook sneller kunnen zien waarom ze juist voor De Vliet 

moeten kiezen. 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


