
 

 
 
  maandbrief november 2019 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Aan het begin van de maand november hebben we de volgende mededelingen voor u. 
 
Evaluatie Kinderboekenweek. 
In oktober is er veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek.  
Het thema was dit jaar ‘Reis mee!’ Ter afsluiting van de Kinderboekenweek was er ook dit 
jaar een boekenbeurs waar iedereen boeken kon kopen. Er is voor € 903,34 boeken 
verkocht. Van de opbrengst mocht de school € 81,75 gebruiken voor de aanschaf van 
leesboeken.  
 
Evaluatie Verkeer. 
Op vrijdag 18 oktober hebben we een fietscheck en fietsverkeersles gehad voor de groepen 
6 t/m 8. Met de hulp van een aantal ouders en 5 leerlingen van het Wellantcollege hebben 
wij met de kinderen alle fietsen gekeurd en voorzien van tijdelijke verlichting als deze niet in 
orde was. De kinderen waren super betrokken en deden het fantastisch: banden oppompen, 
verlichting checken, remmen na lopen, ketting smeren. Vervolgens reden de leerlingen met 
een ouder een fietsroute door Westmaas. Verkeersouders en ‘hulp’ouders bedankt voor 
jullie ondersteuning en inzet! Het was een leerzame morgen voor iedereen. 
 
Verkeersles. 
Op woensdagmorgen 20 november hebben de groepen 4 t/m 7 verkeersbordenspeurtocht. 
De begeleiding van de groepen is geregeld. We bedanken de ‘hulp’ouders alvast u voor hun 
medewerking.    
 
Start- en ambitiegesprekken. 
Van 14 t/m 17 oktober hebben we onze eerste oudergesprekken van dit schooljaar gehad. 
We bedanken ouders en leerlingen voor hun aanwezigheid op deze avonden.  
Met elkaar hebben we goede en opbouwende gesprekken gehad.  
 
Ouderportaal Parnassys. 
 In het ouderportaal van Parnassys vindt u bij het menu notities een verslag van de start- en 
ambitiegesprekken. In dit verslag staan o.a. de kernpunten van het gevoerde gesprek en de 
afspraken en doelen voor de komende periode. We hopen dat u dit verslag z.s.m. leest. 
U kunt akkoord geven op het verslag of het evt. aanvullen. We hopen dat dit gebeurt voor  
11 november a.s. Als we geen reactie hebben voor deze datum gaan wij ervan uit dat het 
verslag van het gesprek akkoord is.  
 
Samen ontbijten geeft energie. 
We doen dit jaar opnieuw mee met Het Nationaal Schoolontbijt. Op vrijdag 8 november 
ontbijten de leerlingen op school. De doelstelling van dit ontbijt is dat kinderen, ouders en 
leerkrachten het belang van een goed ontbijt ervaren. De scholen die deelnemen aan het 
schoolontbijt betalen € 0,55 per ontbijtje aan een goed doel.  
Dit jaar heeft de organisatie gekozen voor de stichting ‘Het Vergeten Kind’. Deze stichting 
zet zich in voor kinderen die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn.  
Deze stichting wil dat deze kwetsbare kinderen weer rust vinden/aandacht krijgen en zich 
vervolgens op hun toekomst kunnen richten. 
De kinderen zorgen zelf voor een bord, bestek en beker, s.v.p. voorzien van naam 
meegeven in een plastic tas, zodat deze na gebruik weer vies in deze tas gedaan kunnen 
worden. Er wordt bruin brood/broodjes (en krentenbollen) in het ontbijtpakket geleverd.  



 
Lust/mag uw kind geen bruin brood, wilt u dan wat wit brood in een trommeltje meegeven? 
Allergieën s.v.p. doorgeven aan de groepsleerkrachten! B.v.d. 
 
Luizencontrole. 
Op maandag 28 oktober vindt de luizencontrole plaatsgevonden. Bij de kinderen is geen 
actieve hoofdluis geconstateerd.  
 
Schoolfruit. 
Van 11 november tot en met april 2020 doen wij weer mee aan het EU-Schoolfruit- 
programma. De kern van het EU Schoolfruit- en groente programma is het gezamenlijk eten 
van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op dinsdag, woensdag en donderdag  
gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt om in de pauze op te eten.  
Op maandag en vrijdag zorgen de kinderen zelf voor eten in de pauze. 
Het EU Schoolfruit- en groente programma is o.a. een initiatief van de Europese Unie en het 
Ministerie van Economische Zaken. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten 
verbonden aan het programma. Net als vorig jaar wordt u per week geïnformeerd welk fruit 
of groentesoort de kinderen in de volgende week eten. Lust uw kind iets niet, of is er een 
allergie, geeft u dan voor de betreffende dag een ander fruit of groentesoort mee. Het is op 
fruitdagen niet de bedoeling dat er koek gegeten wordt, een boterham is natuurlijk prima. 
Mocht het stuk fruit of groente te weinig zijn als pauzehap dan kunt u vanzelfsprekend ook 
nog een boterham meegeven. 
 
Verjaardagen. 
Op maandag 4 november a.s. is juf Mariëlle Reedijk jarig. Alle leerkrachten vieren hun 
verjaardag op vrijdag 29 mei, de dag voor de Pinkstervakantie. 
 
Week van respect (4-8 november). 
Jaarlijks organiseert de Respect Education Foundation in de tweede week van november de 
Week van Respect. Natuurlijk is respect iets van iedere dag, maar in de Week van Respect 
staat het vol in de schijnwerpers: respect voor jezelf, elkaar en de omgeving waarin je leeft. 
We stimuleren onze leerlingen om ook zélf bij te dragen aan een inclusieve samenleving 
waarin iedereen zich thuis voelt en aan deelneemt. 
Op donderdag 7 november bezoekt wethouder Paul Boogaard van onze gemeente groep 8 
om met de leerlingen te praten over respect. 
 
Week van de Mediawijsheid (8-15 november). 
Van 8 tot en met 15 november is het de Week van de Mediawijsheid 2019. Het thema luidt: 
‘Aan of uit?’. In de groepen zal de komende periode aandacht worden besteed aan 
mediawijsheid. 
In een wereld vol media moeten constant keuzes worden gemaakt. Nog even je appjes 
checken of even niet. Ga je op de tablet of lees je een boek? De Week van de 
Mediawijsheid 2019 heeft daarom als thema: ‘Aan of uit?’ Leerlingen (en wij) moeten van 
elkaar leren en elkaar helpen. Om slim ‘aan’ te staan en mee te blijven doen met de wereld 
om je heen. Én om soms te kiezen voor de uitknop, omdat ook je offline leven aandacht 
vraagt. Tijdens de Week van de Mediawijsheid stellen we daarom de vraag: wanneer kies jij 
om aan of uit te staan? 
 
Digitaal pesten (cyberpesten). 
Op 4 en 5 november verzorgt Patrick Jonker in de groepen 4 t/m 8 een workshop, waarin  
met virtual reality brillen kinderen inzage wordt gegeven in wat digitaal pesten met je kan 
doen. Waar een pester bij traditionele vormen van pesten direct de impact van zijn gedrag 
op het slachtoffer ziet, blijft deze bij cyberpesten verborgen. Door deze gastles willen we 
leerlingen bewust maken over de impact van cyberpesten en bij hen een positieve 
gedragsverandering teweeg te brengen. 
 
Dag van de wetenschap. 
Op 25 november is de dag van de wetenschap. In de week van 25 t/m 29 november zal in  
groepen aandacht worden besteed aan wetenschap. 

http://www.respecteducation.me/


 
Het doel van de 'Week van de Wetenschap' is het onderstrepen van het belang van 
wetenschap en technologie voor onze maatschappij.  
 
Sinterklaas. 
Op zaterdag 16 november a.s. komt Sinterklaas met de trein aan in Apeldoorn. De kinderen 
van groep 1 t/m 5 krijgen van Sinterklaas een cadeau aangeboden. 
De leerlingen van groep 6 t/m 8 maken voor elkaar een surprise en kopen voor elkaar een 
kleinigheid. Ze trekken op donderdag 21 november de lootjes voor het sinterklaasfeest.  
Voor deze datum maken de leerlingen van de bovenbouw een verlanglijstje waarop wensen 
staan die max. € 8,00 kosten.  
We vieren het Sinterklaasfeest met elkaar op donderdag 5 december. Deze dag hebben alle 
groepen school van 8.30 tot 15.15 uur. Tussen de middag eten de leerlingen thuis of bij de 
overblijf. In de weken voor het Sinterklaasfeest op school, mogen de kinderen van de 
onderbouw hun schoen zetten en is er pietengym. Meer informatie hierover en de data van 
deze activiteiten hoort u via de leerkrachten. 
 
Kind op Maandag. 
Het thema van deze maand is ‘Uitweg’. Het lijkt af en toe alsof het verhaal van Abraham en 
zijn familie aan een zijden draadje hangt. Ze komen in situaties terecht waarvan je zou 
kunnen denken: Hoe moet dit ooit nog goed komen? Hoe kan dit verhaal nog verder gaan? 
We horen over Lot, die in Sodom terechtgekomen is: een stad vol onverdraagzaamheid en 
haat. We horen hoe Abraham en Sara proberen God een handje te helpen bij het vervullen 
van zijn belofte, waarmee ze het alleen maar erger maken. We horen over Hagar: een 
moeder die met haar kind de woestijn in wordt gestuurd. Over Jakob, die op de vlucht moet 
voor zijn eigen familie. Het zijn grote verhalen, die steeds weer actueel worden. Maar het 
zijn ook verhalen van hoop, waarin mensen een uitweg vinden uit moeilijke omstandigheden. 
Daardoor kunnen we ook wat leren van deze verhalen. De verhalen zijn oefenplaatsen voor 
het echte leven. Je leert er om je ogen en oren op te houden, om te blijven zoeken naar 
kansen en openingen. En ook om een beetje vertrouwen te hebben. Want als jij de weg niet 
weet, zal er vroeg of laat iemand zijn die je bij de hand neemt. Zo maak je een nieuw begin! 
Week 44: 28 okt. t/m 1 nov. 2019 
Abraham bidt voor Sodom, Genesis 18:16-33 
De verwoesting van Sodom, Genesis 19:1-29 
De dochters van Lot, Genesis 19:30-38 
Week 45: 4 t/m 8 november 2019 
Isaäk en Ismaël, Genesis 21:1-21 
Abraham wordt op de proef gesteld, Genesis 22:1-19 
Een graf voor Sara, Genesis 23:1-20 
Week 46: 11 t/m 15 november 2019 
De knecht van Abraham gaat op reis, Genesis 24:1-21 
Isaäk en Rebecca, Genesis 24:22-67 
Esau en Jakob, Genesis 25:19-34 
Week 47: 18 t/m 22 november 2019 
De zegen, Genesis 27:1-40 
Jakob droomt, Genesis 28:10-22 
Jakob komt bij Laban, Genesis 29:1-14 
Week 48: 25 t/m 29 november 2019 
Lea en Rachel, Genesis 29:15-30 
Jakob krijgt een kudde, Genesis 30:25-43 
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-20 
 
Dankdag voor gewas en arbeid. 
Op 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Tijdens de lessen zal hier in de 
groepen aandacht aan worden besteed. 

Engelse les. 
Op donderdagmorgen 21 november geven 3 TTO-leerlingen ‘s morgens een Engelse les 
aan onze leerlingen. Deze miniles wordt gegeven door Kirsten, Jens en Tobias; oud-
leerlingen van onze school.  
 



 
Onderwijsmarkten voor groep 7/8. 
Op verschillende basisscholen in de Hoeksche Waard geven VO-scholen presentaties over  
hun school tijdens onderwijsmarkten. Deze avonden kunt u tevens informatie vragen over de 
inhoud en vorm van het onderwijs. 
De laatste onderwijsmarkt is op de Sabina van Egmond/De Klinker,  
adres: Polderlaan 9 – Oud-Beijerland 
dinsdag 5 november 2019 
tijd: 19.00 – 21.00 uur; presentaties: 19.15 u. en 20.00 u. 

Vergadering medezeggenschapsraad.  
Op woensdag 13 november vergadert onze medezeggenschapsraad. De vergaderingen van 
de MR zijn openbaar en mogen door iedereen worden bijgewoond. De agenda's en de 
notulen kunnen ouders op school inzien bij de secretaris van de MR, mevr. M. Bouman. 
 
Vergadering ouderraad.  
De ouderraad vergadert op donderdag 7 november. 
 
MR of OR?  
Binnen onze school zijn de medezeggenschapsraad en de ouderraad belangrijke 
geledingen. Beide hebben echter een geheel eigen rol en positie binnen de school. 
De ouderraad helpt en ondersteunt de leerkrachten bij meerdere activiteiten in de school.  
U kunt daarbij denken aan het kerstfeest, paasactiviteiten, koningsspelen en bijv. het 
eindfeest. De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met beleidszaken van de school. 
Hierbij moet o.a. worden gedacht aan de invulling van de formatie, de jaarplanning, het 
schoolplan en de jaarbegroting. In verreweg de meeste gevallen heeft de MR adviesrecht. 
Het besluit ligt bij het team en de directie. Bij evt. vragen over schoolzaken kunt u -naast het 
team- de oudergeleding van de MR benaderen. Zij koppelen vervolgens terug naar de 
directie.  
Als u vragen heeft over het onderwijs neemt u -in eerste instantie- contact op met de 
groepsleerkracht, vervolgens met de IB’er en/of de directie.  
Een goede en duidelijke communicatielijn is in ieders belang! 
 
Het lerende brein.  
Op 30 oktober en op 13 november heeft het personeel een scholingsactiviteit. Het 
onderwerp is ‘Het lerende brein’. 
Centraal staat de vraag ‘hoe leren kinderen, bezien vanuit het brein?’ Welke cognitieve 
functies zijn daarbij van belang? Wat ondersteunt het leren en wat zijn bedreigingen. 
Het uiteindelijke doel is: wat betekent deze breinkennis voor het handelen van de leerkracht 
in de klas? Hoe kunnen we bijv. de koppeling maken naar het directe instructiemodel, 
coöperatief leren, of naar leren leren? 
 
De jaarplanning.  
Tijdens het schooljaar pakken we max. 4 verbeterpunten op. Deze worden in de 
aangegeven periode uitgevoerd.  
* tot de herfstvakantie: cultuureducatie. 
* tot de kerstvakantie: digitale vaardigheden. 
In de afgelopen periode heeft het team o.l.v. juf Janine en juf Mariëlle het beleidsplan 
cultuureducatie herschreven. Tijdens de leerlingArena is met de leerlingen de vormgeving 
en inhoud van cultuuronderwijs besproken. Jaarlijks zal in alle groepen aandacht worden 
besteed aan cultuureducatie/cultureel erfgoed.  
Tot de kerstvakantie ligt de focus op ICT. We zullen o.a. aandacht besteden aan het gebruik 
van Junior Einstein en Squla en aan mediawijsheid. Tevens zullen we een start maken met 
het uitwerken van een leerlijn digitale vaardigheden. 

LeerlingArena. 
In november zal de volgende leerlingArena plaatsvinden. Het onderwerp is deze keer de 
invulling van ICT in onze school. 
 
 



 
Geld overblijfteam. 
Het overblijfteam heeft van haar inkomsten € 500.-  overgemaakt naar school voor de 
aanschaf van extra leermiddelen. Wij hebben hiervan nieuwe atlassen gekocht voor de 
midden- en bovenbouw. Wij en de leerlingen zijn blij met deze gift en de mogelijkheid de 
nieuwste atlassen te kunnen kopen voor de aardrijkskundelessen.   
 

 groep 6/7    groep 8 
 
Als het overblijfteam weer geld aan school overmaakt zal dit worden gebruikt voor de onder- 
en middenbouw. 
 
Staking in het onderwijs. Wij staken (nog) niet! 
Op woensdag 6 november is de landelijke staking in het primair en voortgezet onderwijs.  
Vakbonden en werkgevers eisten voor de zomer al een noodpakket van ruim 420 miljoen 
euro voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit als eerste stap naar een brede investering 
in het hele onderwijs. Maar tijdens de algemene politieke beschouwingen werd duidelijk dat 
dit kabinet niet extra wil investeren in onderwijs. Ondertussen lopen de lerarentekorten op, 
en daarmee ook de werkdruk voor degenen die op school de gaten moeten opvullen.  
Verder moet de salariskloof tussen basis- en voortgezet onderwijs worden gedicht. Alleen 
met een goed salaris worden voldoende nieuwe collega’s gevonden om het lerarentekort te 
boven te komen en goed onderwijs aan te blijven bieden. 
Ook wij vinden dat kinderen recht hebben op goed onderwijs en ook wij willen dat er 
onmiddellijk geïnvesteerd wordt in het onderwijs. De afgelopen maanden hebben ook wij 
LAST gehad van het lerarentekort en daardoor verhoging van de werkdruk: 
* We hebben de vacature voor groep 6/7 pas in oktober kunnen invullen. De vacature heeft 
dus -ondanks alle inspanningen- 3 maanden open gestaan. 
* Bij afwezigheid van leerkrachten wordt de groep meestal overgenomen door juf Jacqueline 
of meester van Schaik. Dit gaat ten koste van hun andere taken: leerlingenzorg, 
directietaken en collegiale consultatie. 
* Leraren ‘durven’ zich niet ziek te melden of afspraken bij een arts te maken.  
Afwezigheid zorgt voor (over)belasting van directie en collega’s. Het is bijna onmogelijk 
vervanging te vinden en als dat niet lukt, moeten groepen worden gecombineerd.   
* Leerkrachten die bewust parttime werken voelen zich bezwaard als op hun vrije dag een 
collega afwezig is en vervanging nodig is. Ze hebben echter bewust gekozen voor parttime 
werken. 
In vergelijking met de ‘grote’ stad hebben wij alle problemen nog steeds kunnen oplossen en 
hebben we nog geen groepen naar huis gestuurd, MAAR dit zal in de toekomst bij 
ongewijzigd onderwijsbeleid vanuit Den Haag zeker gaan gebeuren. 
Ondanks alle zorgen gaan wij op 6 november (nog) niet staken. We hopen -nog steeds- dat  
door verstandig overleg meer geld beschikbaar komt voor het onderwijs. Tevens gaat staken 
altijd ten koste van de leerlingen. Wel zullen we deze dag het lesprogramma aanpassen. 
Een eerste stap van ‘werkdruk naar werkplezier’ is mogelijk: het verminderen van de 
bureaucratische last binnen het onderwijs en daardoor meer aandacht voor het primaire 
proces: het onderwijs. Het begeleiden van kinderen op hun ‘route’ in de wereld maakt ons 
werk, ondanks alles, tot een mooie uitdaging en een geweldig beroep! 
 
 

 



Chromebooks. 
Op school hebben we een aantal chromebooks die we niet meer gebruiken. Jaar van 
aanschaf is 2013. Deze chromebooks hebben gebruikssporen, maar doen het nog prima. 
Leerlingen mogen deze kopen voor 10 % van de aanschafprijs. Dit betekent dat ze per stuk 
€ 30,- kosten. Wie interesse heeft, kan bij juf Marja een chromebook komen afhalen, zolang 
er voorraad aanwezig is.  
 
Iedereen een goede maand toegewenst! 
 
Met vriendelijke groet,  

mede namens de collega’s, 
Steven van Schaik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


