
                                              

 

                                                 Maandbrief december 2019 
                                             
Geachte ouders en verzorgers, 
 
Voor de maand december hebben wij de volgende informatie voor u. Als bepaalde punten 
niet duidelijk zijn of als u over de inhoud nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons 
opnemen. 
 
- Welkom aan. 
Sinds 11 november zit Steijn van Mansom bij ons op school. Hij zit in groep 4a. 
Wij wensen hem en zijn moeder een prettige tijd toe op onze school. 
In januari 2020 komen Elena Hooijschuur, Roos in ‘t Veld en Fleur van der Mark bij ons in 
groep 1. Ook deze kinderen en hun ouders verwelkomen wij op school.  
In groep 7 heten we na de kerstvakantie Olivia Kirindongo welkom. Zij verhuist binnenkort 
naar de Hoeksche Waard. 
 
- Zending. 
Vanaf het begin van het schooljaar tot 1 december 2019 heeft de zending 148 euro 
opgebracht. Het geld zal ook dit schooljaar worden geschonken aan de kinderen van de 
voedselbank. We bedanken iedereen voor de meegebrachte gelden in de afgelopen 
maanden. 
 
- Rekeningnummers. 
De school heeft 2 rekeningnummers bij de Rabobank. Het ene nummer is van de ouderraad. 
Het andere nummer is van het overblijfteam. Het gebeurt geregeld dat overblijfgelden op de 
rekening van de ouderraad worden geboekt. Hieronder staan de juiste rekeningen: 
Banknummer ouderraad voor het betalen van de ouderbijdrage:  
NL48 rabo 0369 9574 82 
Banknummer overblijfteam voor het kopen van overblijfkaarten:  
NL51 rabo 0324 0321 96 

 
- Typecursus bovenbouw. 
Ook dit jaar kunnen de leerlingen van de bovenbouw bij PICA deelnemen aan de  
typecursus. Tijdens de typecursus reizen we de hele wereld over in minimaal  
60 reisdagen.  
Iedere reisdag ontdekken de leerlingen leuke, spannende en spectaculaire weetjes. Aan het 
einde van deze interessante reis kunnen ze uitstekend typen met tien vingers. De ouderraad 
betaalt de kosten voor deze typecursus. We bedanken de ouderraad voor het betalen van 
deze kosten. Deze bedraagt per jaar 225 euro. 
 

- Jaarthema’s: Cultuureducatie / ICT. 
De afgelopen maanden was cultuureducatie het eerste thema in de jaarplanning. 
Een aantal leerkrachten heeft een nieuw beleidsplan cultuureducatie (cultureel erfgoed) 
geschreven. Over dit thema heeft met een aantal leerlingen ook een leerlingArena 
plaatsgevonden. Binnen het team is afgesproken dat we -in alle groepen- jaarlijks aandacht 
zullen besteden aan cultuur in de Hoeksche Waard/Westmaas. Op dit moment werken we 
aan thema 2 in alle groepen. Thema 2 is ICT. Binnen ICT hebben we met de leerlingen 
aandacht geschonken aan mediawijsheid. 
 
 

 



 
- Klarinetles groep 4 t/m 8. 
Op 29 november hebben de groepen 3 t/m 6 een klarinetles gekregen van Prinses Juliana 
uit Klaaswaal. In de hal hangt een folder over blokfluitles en klarinetles door Prinses Juliana.  
 

-  Schoenzetten onderbouw. 
Op woensdag 27 november hebben de kinderen van de onderbouw hun schoen gezet. Ook 
de bovenbouwkinderen hebben een verrassing gekregen van sinterklaas. 
 
-  Pietengymnastiek. 
Op maandagmiddag 2 december hebben de groepen 1 t/m 5 Pietengymnastiek in het 
speellokaal. Dit wordt georganiseerd door de ouderraad. 
De gymleerkrachten van RegieKr8 verzorgen de Pietengym voor alle groepen op dinsdag  
3 december en woensdag 4 december. 
De kinderen mogen tijdens deze Pietengymlessen een Pietenmuts op of een Pietenpak aan. 
 
-  De verjaardag van Sinterklaas: woensdag 5 december a.s. 
De kinderen komen op de gebruikelijke tijd naar school en gaan (met hun jas aan) naar hun 
eigen groepslokaal. Vervolgens verwelkomen de kinderen en de leerkrachten van beide 
scholen Sinterklaas en de Pieten op het terrein tussen de scholen en Piratenland (ong. 8.40 
uur). Daarna begint het feest in de scholen. De Sint en de Pieten zijn van 9.00 tot 11.00 uur 
in onze groepen. Daarna gaat het gezelschap naar De Vlashoek. 
De kinderen van groep 1 t/m 5 krijgen een cadeautje van Sinterklaas. De leerlingen van de 
groepen 6 t/m 8 hebben voor elkaar een cadeau gekocht. Hopelijk lukt het de leerlingen van 
groep 6 t/m 8 een gedicht te maken bij het cadeau en het te verpakken in een leuke 
surprise. Meer informatie krijgt u -zo nodig - ook via de (groeps)weekbrief.  
Alle groepen zijn deze dag om 15.15 uur uit. De kinderen moeten zelf drinken meenemen 
voor in de pauze. Er is natuurlijk gewoon schoolfruit. Tussen de middag gaan de leerlingen 
naar huis of naar de overblijf.  
 

- Adventsviering. 
Op zondag 1 december begint de Adventsperiode. Alle groepen besteden hier tijdens de 
godsdienstles uitgebreid aandacht aan. 
 
- Kind op Maandag. 
‘Wonder boven wonder’ is het thema van Kind op Maandag in deze adventstijd. In de 
Bijbelverhalen gebeurt het ene wonder na het andere. We beginnen deze periode met de 
profeet Jesaja, die schreef: ‘Gras kan verdorren en bloemen kunnen verwelken, maar het 
woord van God blijft bestaan.’ (Jesaja 40:8). Dat is een wonder. Maar het kan nog mooier: 
Honderden jaren nadat Jesaja dit schreef, werd iemand geboren die het woord van God 
opnieuw ging vertellen. Zijn naam was Johannes. Het was een wonder dat hij geboren werd. 
Maar het kon nóg mooier: Een engel ging naar Maria, een gewoon meisje uit Nazareth. Hij 
vertelde haar dat ze de moeder zou worden van Gods zoon. De Messias, die mensen een 
nieuwe toekomst zou geven. Het was een wonder, dat die engel aan Maria verscheen. Maar 
het kon nóg mooier: In het kerstverhaal zagen de herders een heel leger van engelen, die 
een hemels lied zongen. En het kon nóg mooier: In de stal zagen ze het kind Jezus, Gods 
eigen zoon die naar de wereld gekomen was. Zo stapelen de wonderen zich op in de bijbel. 
Dat is bijzonder en het geeft ook hoop voor de toekomst. Want als de wonderen blijven 
gebeuren in de Bijbelverhalen, kunnen ze ook in ons eigen leven doorbreken. Met de 
kinderen gaan we deze weken dan ook op zoek naar het wonder. Onze wereld kan soms wel 
wat wonderen gebruiken. Als je naar het jeugdjournaal kijkt, zie je mensen die het moeilijk 
hebben. Mensen die bang zijn of verdrietig. Kan er ook voor hen een wonder gebeuren? 
Kerst houdt de hoop levend dat straaltjes licht kunnen doorbreken in een donkere wereld. 
Dat er kleine en grotere wonderen kunnen gebeuren in de levens van mensen. Want de 
wonderen zijn de wereld nog niet uit! Wij wensen u een gezegende kerst! 
 



 
Week 49: 2 t/m 6 december 2019 
(groep 5-8): Een stem in de woestijn, Jesaja 40:1-11 
Zacharias brengt een offer, Lucas 1:5-25 
Maria krijgt bezoek, Lucas 1:26-38 
Week 50: 9 t/m 13 december 2019 
(groep 5-8): De geboorte van de Messias, Jesaja 8:23 – 9:6 
Maria en Elisabeth, Lucas 1:39-56 
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-80 
Week 51: 16 t/m 20 december 2019 
Jozef droomt, Mattheüs 1:18-25 
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7 
Herders in het veld, Lucas 2:8-20 
Week 2: 6-10 januari 2020 
Wijzen uit het Oosten, Mattheüs 2:1-12\ 
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-39 
Jezus in de tempel, Lucas 2:40-52 

- Kerstactiviteit. 
Op dinsdag 17 december a.s. vindt er een kerstactiviteit onder leiding van de ouderraad. 
Alle kinderen maken een kerstlantaarn die we tijdens de kerstviering zullen gebruiken. 
Verdere informatie hierover volgt. 
 
- Lestijd. 
Op donderdag 20 december vieren we het kerstfeest. De kinderen hebben deze dag les van 
8.30-12.00 uur. ‘s Middags zijn de kinderen vrij.  
 
- Kerstdiner en kerstviering. 
We vieren het kerstfeest dit jaar op school in onze eigen klas.  
Om 16.45 uur brengen de ouders hun kind(eren) en het gemaakte gerecht in het lokaal van 
hun kind en gaan weer naar huis. Om 17.00 uur begint in de groepen de eigen kerstviering. 
Om 17.30 uur start in de groepen het kerstdiner. 
Om 18.10 uur komen de ouders weer naar school en worden ze in het speellokaal door de 
ouderraad ontvangen met een hapje en een drankje. 
Om 18.30 uur sluiten we met elkaar de kerstactiviteiten af met het zingen van een aantal 
kerstliederen in het gymlokaal. Om 19.00 uur sluiten we de kerstviering af en daarna gaan 
we -met elkaar- opruimen. 
Als u eten op schalen, borden etc. heeft verzorgd, wilt u deze dan weer meenemen uit het 
lokaal van uw kind? (denk aan vermelding van naam) 
 
- Doel van de kerstcollecte tijdens de kerstviering. 
Tijdens de kerstviering staat er bij de ingang van de school een collectebus. De kerstcollecte 
is dit jaar bestemd voor de kinderen van de voedselbank. Ook hen gunnen wij in deze 
feestmaand een extraatje! Van harte aanbevolen. 
 
- Laatste schooldag voor kerstvakantie. 
Vrijdagmorgen 20 december zijn de leerlingen vrij. De leerkrachten zijn deze morgen tot 
12.30 uur op school aanwezig. 
Na de kerstvakantie worden de kinderen op maandag 6 januari 2020 weer op school 
verwacht. In de 1e schoolweek zullen de leerlingen weer worden gecontroleerd op luizen. 
De data is afhankelijk van de beschikbaarheid van hulpouders. 
 
- Ouderraad. 
De ouderraad heeft vorig jaar een aantal acties georganiseerd en daardoor een behoorlijk 

bedrag in kas. De leerkrachten is gevraagd een wensenlijst in te dienen voor het onderwijs  

 



 

aan de leerlingen. De ouderraad heeft aangegeven aan de volgende wensen te kunnen 

voldoen: 

● 3 Chromebook voor groep 1/2    

● 120 wisbordjes + stiften    

● 10 smartgames (2 per lokaal)   

● 3 paardentuigjes      

● 3 foamballen voor speellokaal   

● 2 buiten ballen     

● constructiemateriaal 

Totale uitgaven:  circa 1785 euro.   

 

- Medezeggenschapsraad. 

Op 3 oktober heeft de medezeggenschapsraad vergaderd. Uit de vastgestelde notulen delen 

wij de volgende punten met u: 

 Er is gesproken over: 

* de gevolgde procedure m.b.t. de vacature in groep 6/7. Welke stappen zijn er 

ondernomen om tot invulling van de vacature te komen. Wat ging goed, wat zijn evt. 

verbeterpunten.  

* de begeleiding en ondersteuning van nieuwe leerkrachten binnen de school. Hoe is dit 

georganiseerd en hoe wordt daaraan in de praktijk vormgegeven.  

* de invulling van de formatie, met name over de beschikbare tijd voor de Laddergroep en 

de tijd voor remedial-teaching. 

* de taak en rolverdeling tussen de ouderraad en de medezeggenschapsraad. 

 

- Afwezigheid Juf Mariëtte Bouman. 
Vanaf januari tot de voorjaarsvakantie (7 weken) is juf Mariëtte afwezig. Deze weken heeft 
zij buitengewoon verlof opgenomen. De reden hiervan is dat zij met haar man voor 
werkzaamheden naar India vertrekt en ze daarna samen verder reizen. Dit begrijpen wij en 
dit gunnen wij haar van harte. 
 Na de voorjaarsvakantie zal zij weer werken in groep 4b/5. 
Juf Mariëtte zal het 1e rapport voor de leerlingen voor haar vertrek zoveel mogelijk invullen. 
De voortgangsgesprekken met ouders houdt zij na de voorjaarsvakantie. 
De invulling van lestaken in groep 4b/5 hopen wij u zo spoedig mogelijk te kunnen 
berichten. 
 
- Stage onderwijsassistent. 
Het gehele schooljaar loop elke donderdag en vrijdag loopt Eva Renes stage bij juf Rianne in 
groep 1/2. Eva volgt de opleiding tot onderwijsassistent. Met ingang van 1 december is onze 
school een erkend leerbedrijf voor onderwijsassistenten.  
 
-  Plaatsen foto’s op sociale media. 
Aan het begin van dit schooljaar hebben ouders een vragenlijst ingevuld en ondertekend 
over het wel of niet toestaan van het plaatsen van foto’s en filmbeelden van hun kind op de 
website, op facebook of op de mobiele telefoon (groepsapp). Er zijn ouders die niet willen 
dat foto’s of filmmateriaal van hun kind(eren) worden gedeeld op sociale media. Wij 
respecteren dit en zullen conform de verscherpte privacywet (AVG) daarnaar handelen. Dit 
maakt het lastig foto’s van leuke activiteiten met elkaar te delen: wie mag wel of wie mag 
niet op de foto/film? 
De leerkrachten hebben in de groepsmap een lijst waarop staat wat wel en niet mag m.b.t. 
ieder kind. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt en dus niet alles met 
iedereen deelt.  



 
Als u beeldmateriaal wilt delen is het raadzaam daarover eerst contact op te nemen met de 
groepsleerkracht. We hopen op ieders begrip en medewerking. Indien u nog verdere vragen 
over dit onderwerp heeft, neemt u dan contact op met de schoolleiding.  
  

-  Verjaardagen.  
Juf Jolanda Persoon is op zaterdag 30 november jarig. Op maandag 2 december is meester 
van Schaik jarig. Juf Marja Gerards viert haar verjaardag op zondag 15 december.  
 
Wij wensen u een goede decembermaand toe. 
 
met vriendelijke groet,  
mede namens de collega’s, 
Steven van Schaik. 
 
 


