
 

 
 Maandbrief januari 2020 

 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Mede namens de collega’s wil ik u nogmaals prettige kerstdagen en een voorspoedig en 
gezond 2020 toewensen! Voor de maand januari hebben we de volgende mededelingen: 
 
- Voorleeskampioen 2020. 
In december hebben een aantal kinderen uit groep 8 voorgelezen in hun groep. Annelot 
van Rijswijk werd onze voorleeskampioen en zal ons in februari 2020 vertegenwoordigen 
bij de regionale voorleeswedstrijden van de Hoeksche Waard. Annelot van harte 
gefeliciteerd met deze prestatie en veel succes toegewenst tijdens de komende 
voorleeswedstrijd.  
 
- Kerstactiviteiten. 
Op 19 december hadden we onze afsluitende kerstactiviteiten. Het kerstfeest van  
17.00 - 17.30 uur is in alle groepen op eigen wijze ingevuld. Tijdens het kerstfeest stond in 
alle groepen het kerstevangelie centraal. Het kerstfeest en het kerstdiner is in alle groepen 
prima verlopen. Het was overal erg gezellig. Met alle leerlingen en heel veel ouders hebben 
we de kerstperiode op waardige wijze afgesloten in de gymzaal. Met elkaar hebben we een 
aantal kerstliederen gezongen. Het was fijn om met zoveel mensen stil te mogen staan bij 
het komende kerstfeest. Het feest van de geboorte van onze Heiland. We bedanken de 
ouders voor de verzorging van het eten in alle groepen en de kerstcommissie voor de 
organisatie van deze dag.  
 
- Kerstdiner. 
Na het kerstdiner zijn een aantal schalen en borden op school blijven staan. 
Als u nog spullen mist? U kunt deze na de kerstvakantie ophalen bij juf Marja Gerards. 
 
- Nieuwe leerlingen. 
In januari worden Eline Hooijschuur en Fleur van der Mark 4 jaar en komen zij bij ons in 
groep 1. Na de kerstvakantie zullen Roos in ‘t Veld en Eefje Schot proefdraaien in de 
kleutergroep. Roos en Eefje worden in maart 4 jaar. 
Na de kerstvakantie gaat Nova Balaguer Rodriguez naar de Willem Alexanderschool in Oud-
Beijerland. We wensen haar op haar nieuwe school een fijne en leerzame tijd toe.  
Vanaf 6 januari komt Olivia Kirindongo op onze school. Zij verhuist van Goeree-Overflakkee 
naar de Hoeksche Waard. Vanaf 3 februari a.s. komt Fiona Goudswaard bij ons op school. 
Zij verhuist vanuit Piershil naar Westmaas. Wij wensen al deze kinderen en hun ouders een 
goede tijd toe op onze school. Olivia en Fiona komen allebei in groep 7. 
 

- Kind op Maandag in januari. 
In het begin van het nieuwe jaar lezen we verhalen over Jezus. Hij wordt door de Bijbel 
omschreven als een zoon van David, een koningskind. Eén van de eerste dingen die over 
deze koning verteld worden is dat hij gered wordt. Jezus is nog een klein kind als zijn vader 
en moeder hem meenemen op de vlucht voor koning Herodes. Daarmee is de toon van zijn 
verhaal gezet. In de persoon van Jezus komt God zelf naar de aarde; niet als een sterke, 
machtige heerser, maar als een kwetsbaar mens. Jezus komt om kwetsbare mensen op te 
zoeken, sterker nog: om in hun schoenen te gaan staan. Dat zien we ook als de verhalen 
verder gaan. We horen hoe Jezus beproefd wordt in de woestijn. Maar ook hoe hij zieke 
mensen geneest en hoe hij vertelt over God. God zorgt voor mensen, zo vertelt Jezus. Hij 
zorgt voor de mensen, maar ook voor de vogels in de lucht en de bloemen op het veld.  
Hoe kwetsbaar ze ook zijn; ze mogen vertrouwen op zorg en bescherming. 



Het thema van deze weken is: Zorg jij voor mij?  
Het is een vraag die kinderen kunnen stellen – aan volwassenen, aan andere kinderen en 
aan God. Tegelijk is het ook een vraag die aan kinderen zelf gesteld kan worden.  
Op sommige kinderen wordt al vroeg een beroep gedaan om te zorgen voor mensen in hun 
omgeving. Je mag hopen dat deze kinderen niet vergeten dat ze ook zelf mogen vragen: 
Zorg jij voor mij? Wij hopen dat de verhalen weer veel inspiratie opleveren! 
 
Week 2: 6-10 januari 2020 
Wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12 
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-39 
Jezus in de tempel, Lucas 2:40-52 
Week 3: 13-17 januari 2020 
Naar Egypte, Matteüs 2:13-23 
Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12 
Jezus wordt gedoopt, Matteüs 3:13-17 
Week 4: 20-24 januari 2020 
De verzoeking in de woestijn, Matteüs 4:1-11 
Jezus roept mensen met zich mee, Matteüs 4:12-22 
Jezus geneest zieke mensen, Matteüs 4:23-25 
Week 5: 27-31 januari 2020 
Het geluk, Matteüs 5:1-12 
Als niemand het ziet, Matteüs 6:1-4 
Het Onze Vader, Matteüs 6:5-15 

- Cito-toetsen. 
Vanaf 13 januari zullen de leerlingen van groep 2 t/m 8 weer Cito-toetsen maken. 
Groep 2 maakt dit keer alleen de Citotoets rekenen. Om de taalvaardigheid van de kinderen 
in beeld te brengen gaan we dit jaar voor het eerst werken met Kleuter in Beeld van Cito. 
De leerkrachten vullen een observatielijst in. (de leerkrachtroute). Bij twijfel of als de 
leerkrachten meer informatie willen, leggen zij een kind individuele opdrachten voor of 
voeren zij samen met het kind activiteiten uit om de ontwikkeling helder te krijgen.  
(leerlingroute). Groep 1 maakt de eerste toets in juni: Eind groep 1. 
De meeste kinderen van groep 1 zijn te kort op school om aan de afname van deze toets 
goede consequenties te kunnen verbinden. In de groepsmap wordt de ontwikkeling van 
deze leerlingen natuurlijk wel systematisch bijgehouden door de leerkrachten.   
 
- Toetsen leesprogramma ‘BOUW’. 
In januari worden de leerlingen van de onderbouw weer getoetst op hun leesontwikkeling. 
Deze toets heeft een signalerend karakter. In groep 2 gaat het om voorbereidende 
leesactiviteiten, in groep 3 gaat het om het proces van aanvankelijk lezen (verloopt de 
taalontwikkeling op niveau?). Leerlingen waarbij zorgen zijn over hun taal-/leesontwikkeling 
gaan daarna z.s.m. werken met het programma ‘BOUW’. Als er zorgen zijn, wordt u daarvan 
door ons z.s.m. op de hoogte gesteld. Juf Rianne v.d. Hoek zal bij de leerlingen de leestoets 
afnemen. 

-  Verjaardagen. 
Op 22 januari is juf Agnes jarig. We feliciteren haar van harte met haar verjaardag.  
De verjaardag van alle leerkrachten wordt met elkaar gevierd op 29 mei 2020, de vrijdag 
voor Pinksteren. 
 
- Nationale voorleesdagen. 
Van 22 januari t/m 1 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. 
Het doel van De Nationale Voorleesdagen is het voorlezen en zelf lezen te promoten. 
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en 
vergroot de woordenschat.  
Voorlezen heeft een positief effect op de totale ontwikkeling van kinderen. Het prentenboek 
van het jaar 2020 is: Moppereend (Lemniscaat) 



Moppereend gaat gedurende dit prentenboek van mopperig naar extreem chagrijnig.  
De andere dieren, die haar juist proberen op te vrolijken door te vragen of ze met hen wil 
meedoen, worden uiteindelijk allemaal aangestoken door het gechagrijn van eend.  
Ondertussen wordt het donderwolkje boven moppereend groter en groter tot het een 
‘megantische’ zwarte wolk is geworden. En wat krijg je dan? De boel barst los: regen, 
dansende dieren in de plassen en een regenboog.  Een mooie conclusie: hoe donker de 
wolken ook worden, ooit komt er een einde aan. 
 
- Nationale Gedichtendag.  
Op vrijdag 31 januari a.s. zal aandacht worden besteed aan de Nationale Gedichtendag.  
 
- Ontruimingsoefening. 
Op donderdag 30 januari en op maandagmiddag 10 februari zullen we i.s.m. obs  
De Vlashoek een ontruimingsoefening houden. De leerlingen worden hierop voorbereid in de 
groep. 

- Bezoeken scholen voortgezet onderwijs. 
Op dinsdagmiddag 28 januari a.s. brengen een aantal leerlingen uit groep 8 een bezoek aan 
het Actief College aan de Koninginneweg in Oud-Beijerland. In Het Kompas staan de ‘open’ 
dagen van scholen voor voortgezet onderwijs vermeld. Deze data kunt u ook vinden op de 
website van de diverse scholen. Wij raden alle leerlingen aan een aantal ‘open’ dagen te 
bezoeken. Voor groep 7 ter oriëntatie, voor groep 8 richting de definitieve keuze voor 1 april 
a.s.   
 
- Pre VMBO techniek Actief College. 
Pre vmbo techniek geeft leerlingen van groep 8 met een vmbo advies (basis, kader en 
mavo) de gelegenheid om kennis te maken met de drie technische profielen, te weten: 
Produceren Installeren & Energie, Bouwen, Wonen & Interieur en Mobiliteit & Transport.  
De data zijn: 21 januari, 4 februari, 11 februari, 18 februari, 3 maart en 10 maart 2020.  
De ouders van groep 8 krijgen hierover binnenkort meer informatie via de weekmail.  
 
- Willem van Oranje / Hoesch Lyceum. 
Op 13 januari is de laatste Masterclass op CSG Willem van Oranje voor leerlingen uit groep 
8. Tijdens deze feestelijke afsluiting krijgen de leerlingen de behaalde certificaten uitgereikt. 
Deze afsluiting duurt tot 17.00 uur.  
De pre-vwo op het Hoeksch Lyceum is deze maand op dinsdagmiddag 7 en 14 januari voor 
leerlingen uit groep 8. De lessen duren van 13.20 u. tot 15.00 uur. Het onderwerp is beide 
middagen: Science. 
 
- Rapport en voortgangsgesprekken. 
Op 28 januari en op 6 februari hebben we de 2e schriftjes middagen in de groepen 3 t/m 8. 
Op 14 februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport mee naar huis.  
De voortgangsgesprekken houden we van maandag 17 februari t/m donderdag 20 februari.  
Op 17 en 19 februari zijn de gesprekken evt. ‘s middags en ‘s avonds. 
Op 18 en 20 februari zijn er alleen gesprekken na schooltijd.  
De gesprekken met de ouders van groep 4b/5 vinden eind maart plaats.  
 
-  Afwezigheid juf Mariëtte Bouman. 
Van 6 januari t/m 21 februari is juf Mariëtte afwezig. Haar groep wordt deze weken op de 
volgende wijze opgevangen en begeleid: 
maandag en dinsdag: Emy Kranendonk  
woensdag t/m vrijdag: Lydia Verzijden   

Er heeft een uitgebreide overdracht plaatsgevonden met deze leerkrachten. Op de 
achtergrond worden ze natuurlijk ondersteund door de directie/IB. We zien deze weken dan 
ook met vertrouwen tegemoet. 
 



-  Ondersteuning directie/IB. 
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met CSG De Waard over de invulling van directie- en 
IB-taken in de afgelopen periode. Er zijn ‘dingen’ blijven liggen door persoonlijke 
omstandigheden, door ziekte en door werkdruk/taakbelasting (te weinig tijd). We krijgen 
van CSG De Waard 1 dag per week ondersteuning voor IB en directie m.i.v. 1 januari 2020. 
 
Wij zijn hier erg blij mee. Deze ondersteuning wordt gegeven door een oude bekende 
Mischa Put. Zij is in het verleden IB’er geweest op onze school en heeft ervaring als plv. 
directeur op meerdere scholen.  
 
 - Schoolmaatschappelijk werk. 
De schoolmaatschappelijk werkster, Fleur Krebbers, zal op de volgende data aanwezig zijn:  
·         9 januari      ·         23 januari 
·         6 februari    ·         20 februari 
·         5 maart       ·         19 maart 
·         2 april         ·         16 april 
·         14 mei        ·         28 mei 
·         11 juni        ·         25 juni 
·         9 juli 
   
Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag (even weken) donderdag en vrijdag via 
telefoonnummer 06-40799650 of email: f.krebbers@kwadraad.nl 

 

 
 
 

met vriendelijke groet,  
mede namens de collega’s, 
 
Steven van Schaik (dir.). 

 
 


