
          
 

             maandbrief oktober 2019                  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Geachte ouders, 
 
Hierbij de maandbrief voor deze maand. De maandbrief kunt u altijd terugvinden op onze 
website. 
 
- Week van de pauzehap: groep 3 t/m 7. 
Als start van het jaar is er de Week van de Pauzehap, met gratis boodschappenpakketten 
boordevol heerlijke, gezonde tussendoortjes. Met dit lesprogramma van dagelijks circa 10 
minuten ervaren uw leerlingen hoe leuk het is om met elkaar gezonde pauzehappen klaar 
te maken en te eten. Ook lekker bewegen en op tijd ontspannen krijgen in deze week 
aandacht. Zo voelt de hele klas zich vrolijk en fit! 
De week van de Pauzehap is van 7 t/m 11 oktober 
 
- Korfbaltoernooi Oranje Zwart/De Hoeksche. 
Op woensdagmiddag 2 oktober hebben meerdere groepen meegedaan aan het 
korfbaltoernooi bij Oranje Zwart/De Hoeksche. Ondanks de regen was het een gezellige  
middag. Alle kinderen hebben sportief,  enthousiast en met volle inzet gespeeld.  
We bedanken de vele ouders voor hun aanwezigheid en voor de hulp bij de verschillende 
groepen. Groep 7 feliciteren we met het behalen van de eerste prijs.  
 

 
 
 - Kinderboekenweek. 
Ook dit jaar organiseren wij in deze periode verschillende activiteiten om de kinderen 
enthousiast te maken voor het (voor)lezen. Vandaag gaat de Kinderboekenweek van start. 
Het thema van de nationale Kinderboekenweek is dit jaar ‘Reis mee’. Iedereen blijft deze 
morgen buiten op het plein aan de Beatrixlaan, ook de groepen 1 en 2.  
Alle kinderen nemen vandaag een gelezen kinderboek mee naar school dat geruild mag 
worden. Als de bel gaat vormen de kinderen een boekentrein (polonaise). Op het lied van 
Kinderen voor Kinderen lopen we het plein rond naar binnen. Het is vandaag ook Nationale 
KinderZwerfboekdag. In de groep gaan de kinderen met hun eigen meegenomen boek aan 
de slag. Bij regen starten we in de hal. Natuurlijk wordt er deze dag ook voorgelezen uit 
kerntitels van de Kinderboekenweek. De gymlessen gaan deze morgen gewoon door! 
Enkele activiteiten gedurende de Kinderboekenweek: 
 
* Kilometer lezen: 
Bij kilometerlezen kiezen de kinderen zelf een stad/land uit, waar ze 'heen willen lezen'. Dit  
kan bijv. Texel of Amsterdam zijn of misschien wel Parijs. In de groep zoek je uit hoeveel 
kilometer dat van je woonplaats af is. Zoveel bladzijden ‘moet’ je lezen.  



 
Leuk om hierbij  Google Maps te gebruiken. Zo krijgen de leerlingen zicht op de afstanden 
in Nederland en wellicht Europa. 
* Reactiespel: Reis mee 
* Vervoermiddel-trein knutselen: 
Van een favoriet boek, bepalen de leerlingen of er een bepaald soort vervoermiddel aan dit 
boek te koppelen is. Blijkt dat er een vervoermiddel aan dit boek te koppelen is dan wordt er 
een kopie van de kaft gemaakt. Vervolgens wordt de kaft in de vorm van het vervoermiddel 
geknipt. 
* Stelopdracht: bovenbouw 
 

 
 
Wanneer het verhaal klaar is, lezen ze dit voor bij de kinderen van groep 1 t/m 5 tijdens de 
afsluiting van de KBW op vrijdag.  
* Toneelvoorstelling 
Groep 1/2 heeft een aantal weken geleden een toneelvoorstelling gehad in het speellokaal. 
Het thema daarvan was natuurlijk ‘Reis mee’. 
 
 - Kinderboekenverkoop. 
Op donderdag 3 oktober kunnen in het speellokaal / in de hal van onze school weer boeken 
worden gekocht bij fa. ‘Veldboeket’ uit Numansdorp. Er zijn prentenboeken, boeken voor 
bijv. aanvankelijk en belevend lezen en bijv. boeken over het thema van deze 
Kinderboekenweek: ‘Reizen’. 
Daarnaast zijn er ook diverse kinderbijbels te koop. 

10 % van de opbrengst van verkochte boeken mag de school gebruiken voor de eigen 

schoolbibliotheek.  

De boeken zijn te koop op 3 oktober van: 

* 12.00 – 13.15 uur 

* 15.00 – 17.00 uur 

We hopen dat veel mensen deze boekenbeurs bezoeken en boeken kopen! 
 

- Lezen. 
Na de herfstvakantie starten we in groep 8 met de school voorrondes voorlezen i.v.m. de 
voorleeswedstrijd Hoeksche Waard 2019. 
 
- Werelddierendag: 4 oktober. 
Op vrijdag 4 oktober is het dierendag. De kinderen mogen deze dag een knuffeldier mee 
naar school nemen. Het meenemen van dieren naar school is niet toegestaan.  
Sommige kinderen zijn bang voor dieren en andere kinderen reageren allergisch op 
bepaalde dieren.  
 
- Dag van de leraar. 
Op zaterdag 5 oktober is het de dag van de leraar. Ook in de rest van de wereld is het dan 
World Teachers’ Day. UNESCO en de International Labour Organisation vragen elk jaar op 
5 oktober de aandacht van overheden, ouders en leerlingen voor de belangrijke rol die 
leraren spelen bij de ontwikkeling van kinderen overal ter wereld.  
 
- Verkeersactiviteiten. 
Deze maand vindt er weer een verkeersactiviteit plaats in de groepen 6/7 en 8. 
18 oktober: Fietsroute en fiets nakijken (techniekles)  
 



 
Een ouder heeft zich al aangemeld, we kunnen nog 1 ouder gebruiken uit groep 6 en nog 2 
ouders uit groep 7 en groep 8. 
De verkeersles is van 9.00 tot 11.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
onze verkeersouders: Annelies van Loosen en Kasia Meerman. 
 
- Godsdienstonderwijs. 
Bijbelrooster t/m de herfstvakantie: 
Week 40: 30 sept. t/m 4 okt. 2019 
Sem, Cham en Jafet, Genesis 9:18-29 
Een familie wordt een volk, Genesis 10:1-32 
De toren van Babel, Genesis 11 
Week 41: 7 t/m 11 oktober 2019 
Abram wordt geroepen, Genesis 12:1-9 
Abram naar Egypte, Genesis 12:10-20 
Lot mag kiezen, Genesis 13:1-18 
Week 42/43: 14 t/m 25 oktober 2019 
De belofte van God, Genesis 15:1-21 
Hagar vlucht, Genesis 16:1-16 
Drie mannen, Genesis 18:1-15 
 
- Generation Discover. 
Op donderdagmiddag 3 oktober gaat groep 8 naar Ahoy in Rotterdam. De leerlingen eten 
op school en vertrekken om 12.15 uur met de bus richting Rotterdam. Om 16.00 uur zijn we 
terug in Westmaas. Tijdens het Generation Discover festival ontdekken jongeren hoe 
wetenschap en technologie een cruciale bijdrage leveren aan een wereld in transitie. Het 
festival staat in het teken van het leven in 2050, hoe zorgen we ervoor dat we slimmer, 
schoner, zuiniger en socialer gaan samenleven.  

- Dag van de Duurzaamheid. 
De Dag van de Duurzaamheid is op 10 oktober en start met het voorlezen van een 
duurzaam verhaal. We lezen in de groepen 3 t/m 8 het verhaal ’Sem en Saar geven 
positieve energie’ voor aan kinderen. Daarna gaan we in gesprek over de Kinder Global 
Goals, de zeven duurzame werelddoelen. Kinderen leren zo op een toegankelijke wijze 
over de 17 ‘volwassen’ Sustainable Development Goals. Naast het verhaal kunnen 
kinderen dit jaar ook een duurzame interactieve game spelen.  
 
- Voortgezet Onderwijs. 
Na de herfstvakantie beginnen de scholenmarkten van het voortgezet onderwijs.  
Deze scholen geven dan informatie over de onderwijsmogelijkheden op hun scholen.  
Op dinsdag 15 oktober wordt in het lokaal van groep 8 een algemene informatieavond 
gehouden over het voortgezet onderwijs. Ouders en leerlingen van groep 8 zijn hierbij van 
harte welkom! De koffie staat klaar om 19.15 uur. We sluiten de avond af om 20.30 uur. 
 
- Herfstvakantie. 
De herfstvakantie is van 21 oktober t/m 25 oktober.  
De volgende luizencontrole vindt plaats na de herfstvakantie. We verzoeken u om uw 
kind(eren) goed in de gaten te houden en af en toe zelf te controleren op de aanwezigheid 
van hoofdluis. 
 
- Gevonden voorwerpen. 
Na de herfstvakantie gaan de gevonden/achtergebleven spullen, zoals kleding, 
broodtrommels en bekers naar een goed doel, dus bent u nog iets kwijt, loop even binnen 
en kijk bij juf Marja of het bij haar ligt. Dit geldt op dit moment vooral voor groep 7/8 : er ligt 
nog kleding van het kamp bij juf Marja.  
 
- Gesprekken met ouders en leerlingen. 
Van 14 t/m 17 oktober houden we onze start- en ambitiegesprekken. Tijdens deze 
gesprekken gaat het niet over cijfers. Kern van de inhoud is het welbevinden en de 
betrokkenheid van het kind bij het onderwijs.  

https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/kinder-global-goals/
https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/kinder-global-goals/


 
Het is de bedoeling dat ouders en kinderen veel vertellen en wij vooral luisteren. 
De gesprekken in groep 1 t/m 5 zijn alleen met de ouders. Tijdens de gesprekken in de 
groepen 6 t/m 8 zijn ook de leerlingen aanwezig. We hopen van de kinderen uit de 
bovenbouw te horen wat ze willen leren (doel) en hoe ze dit willen doen. We willen dat de 
leerlingen eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling (eigenaarschap). Alle ouders (evt. 
geholpen door hun kinderen) vullen voordat de gesprekken plaatsvinden een 
vragenformulier in. Dit formulier gaat vrijdag mee naar huis. De antwoorden zijn de basis 
voor het gesprek. De antwoorden op de vragen s.v.p. uiterlijk 10 oktober inleveren bij de 
groepsleerkrachten. B.v.d. 
 
- Foto’s op de website. 
Op onze website en op facebook staan foto’s van activiteiten van diverse groepen. 
Ouders hebben ons toestemming gegeven foto’s van hun kinderen wel of niet op de 
website of op facebook te zetten. Het is niet toegestaan dat foto’s van schoolactiviteiten met 
andermans kinderen op eigen social media worden geplaatst. Tijdens de informatieavonden 
zijn vragen gesteld over het plaatsen van foto’s van bijv. schoolreis in de app. Wij plaatsen 
z.s.m. na een activiteit foto’s op onze website en facebook. CSG De Waard werkt met de 
eigen website en app en stichtingsbreed niet met Classroom. 
 
Op onze website is tevens bij het menu leerlingen, de subgroep Laddergroep geplaatst. Juf 
Anke Kleijwegt zal hier elke week informatie schrijven over de activiteiten. 
 
- Remedial-teaching. 
Tijdens de informatieavonden zijn vragen gesteld over remedial-teaching.  
Er is op dit moment helaas geen ruimte voor remedial-teaching buiten de groep.  
Juf Jacqueline en meester van Schaik gebruiken hun beschikbare tijd op dit moment voor 
lestaken aan een groep. Als de vacature in groep 6/7 is ingevuld, komt er weer ruimte voor 
remedial-teaching. Wij vragen uw begrip hiervoor. Het werken met  
5 vaste groepen heeft op dit moment onze prioriteit. 
We hopen de vacature in groep 6/7 na de herfstvakantie te hebben ingevuld. Zodra hierover 
‘iets’ te melden valt, wordt deze informatie met u gedeeld.  
 
- Welkom aan … 
In oktober wordt Nico Brandt en Jessy Rijken 4 jaar. In november wordt  
Santiago Alkema Arias 4 jaar. We wensen deze kinderen en hun ouders een goede tijd toe 
op onze school.  
 
Met vriendelijke groet 
mede namens de collega’s, 
Steven van Schaik.  
directeur 
 
 


