
 
 
                                                MAANDBRIEF februari 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Geachte ouders/verzorgers van onze leerlingen, 
 
Voor de maand februari hebben we de volgende mededelingen voor u: 
 
* Smart Games voor alle groepen. 

Het afgelopen jaar heeft de ouderraad een aantal acties georganiseerd i.s.m. de leerlingen 
en de leerkrachten. Deze acties hebben een mooi bedrag opgeleverd. De school is de 
ouderraad en de leerlingen dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid. 
Van deze gelden zijn deze maand een aantal Smart Games gekocht voor alle groepen, de 
Laddergroep en de overblijf. Alle groepen beschikken nu over 2 Smart Games, passend bij 
het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. 
De spelen zijn gekocht bij Lolyfant (speel GOED gekleed) in Oud-Beijerland. We bedanken 
Lolyfant voor de goede afwikkeling van de aankoop en voor de schenking van 4 extra 
spelletjes voor de leerlingen. 

 

 
 
* Kledingcontainer. 
In de hal van school staat sinds september 2018 een kledingcontainer van Gokhan textiel. 
Ouders (en anderen) kunnen hierin kleding kwijt die zij niet meer dragen. Deze container 
wordt ongeveer 2 x per maand geleegd. De opbrengst is per maand gemiddeld € 40.  
De opbrengst hiervan was t/m december 2019 circa € 640. Van dit geld koopt de school 
diverse materialen. Het afgelopen jaar zijn hier o.a. prentenboeken, informatieve boeken, 
computermuizen en koptelefoons van gekocht. Tevens is geld gebruikt  voor cultuureducatie 
en materiaal voor creatieve activiteiten binnen school.  
We bedanken iedereen voor zijn medewerking… en we sparen natuurlijk door! 
 
* Voorleeskampioen. 
Annelot van Rijswijk is dit jaar onze voorleeskampioen. Zij zal ons vertegenwoordigen tijdens 
de regionale voorleeswedstrijd Hoeksche Waard die op woensdag 19 februari a.s. wordt 
gehouden in de burgerzaal van het gemeentehuis in Oud-Beijerland. Aanvang: 14.00 uur. 
 
* Staking in het onderwijs. 
Op 30 en 31 januari is er op veel scholen gestaakt in Nederland. Wij hebben u uitgebreid 
geïnformeerd over het niet staken van ons personeel.  



Bij de brief van CSG De Waard zat een bijlage met de naam: ‘Ik steun het onderwijs’. 
Een aantal ouders en leerlingen hebben deze bijlage ingevuld en ingeleverd.  
Deze steunbetuigingen (dank daarvoor) hangen in de hal van onze school. 
 

(in de hal zijn de teksten leesbaar!) 
 
* Leestoetsen. 
In januari zijn de leerlingen van groep 2 en 3 getoetst op hun taal- en leesontwikkeling.  
De resultaten geven ons inzicht in de taal-en leesontwikkeling van de kinderen en geven ons 
informatie over de zorg die individuele leerlingen nodig hebben. Een aantal leerlingen zal 
n.a.v. deze resultaten gaan werken met het programma ‘Bouw!’. Als uw kind met dit 
programma gaat/blijft lezen wordt u hiervan op de hoogte gesteld door de groepsleerkracht 
of juf Jacqueline.  
Het is belangrijk dat kinderen ook thuis lezen en worden voorgelezen. Het maken van veel 
lees’kilometers’ bevordert het automatiseren van letters en klanken en bevordert de 
ontwikkeling van het technisch lezen.  
 
* Groepsplannen. 
Voor de voorjaarsvakantie zijn in de groepen 2 t/m 8 Cito-toetsen afgenomen. 
De resultaten zullen worden gebruikt bij de invulling van de groepsplannen voor de komende 
maanden. De resultaten van de Cito-toetsen staan op de rapporten die op 14 februari a.s. 
worden uitgedeeld.  
 
* Schriftjesmiddag. 
Op donderdag 6 februari hebben we onze 2e ‘schriftjes’middag. De kinderen van groep 3 t/m 
8 mogen na schooltijd in hun lokaal hun (werk)schriften aan hun (groot)ouders laten zien en 
vertellen wat ze allemaal hebben geleerd. 
Natuurlijk is ook de leerkracht in het lokaal aanwezig voor specifieke vragen. We hopen op 
uw aller komst! Er is geen ‘schriftjes’middag voor groep 1/2. De ouders van deze leerlingen 
komen al vaker in het lokaal van hun kinderen om het werk te bekijken. 
 
* Voortgangsgesprekken.  
U heeft vrijdag jl. een uitnodiging ontvangen voor de komende voortgangsgesprekken.  
S.v.p. uiterlijk vrijdag 7 februari inleveren bij de leerkracht van uw oudste kind met uw 
voorkeur m.b.t. data.  
De gesprekken in groep 1 t/m 4a en groep 6/7 duren 10 minuten. De gesprekken in groep 8  
20 minuten per leerling. In deze groepen (6 t/m 8) zijn ook de kinderen aanwezig tijdens het 
gesprek. Met groep 8 wordt ook de keuze van een vervolgschool besproken.  
U krijgt uiterlijk 12 februari het invulstrookje terug met de datum en tijd waarop u wordt 
verwacht in de verschillende groepen. Rooster: 
maandagavond 17 februari: alle groepen  
dinsdagmiddag 18 februari: groep 3/4a ,6/7 en 8 
dinsdagavond 18 februari: groep 8 
woensdagavond 19 februari: alle groepen 
donderdagmiddag 20 februari: groep 6/7 



Ouders van ‘Laddergroep’ kinderen kunnen ook een gesprek aanvragen met juf Anke 
Kleijwegt. Zij is maandagavond 17 februari aanwezig. Ouders die de I.B.’er, juf Jacqueline 
willen spreken, kunnen dit aangeven bij opmerkingen.   

* Parnassys: online. 
Vanaf 2 maart kunt u de resultaten van uw kinderen weer inzien in Parnassys. Tevens kunt u 
vanaf deze datum het rapport weer online bekijken. Op de voortgangsgesprekken en het 
verslag daarvan kunt u na 6 maart reageren bij notities in het ouderportaal. Wanneer u voor 
16 maart niet heeft gereageerd op het verslag gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het 
door de leerkracht geschreven verslag. Bij onduidelijkheden en vragen over het ouderportaal 
in Parnassys kunt u contact opnemen met dhr. van Schaik.  
 
* School Maatschappelijk Werk. 

Onze schoolmaatschappelijk werkster, Fleur Krebbers, kunt u bij vragen over het opvoeden 
en begeleiden van uw kind op de volgende wijze bereiken: 
tel: 088-9004000, mobiel: 06-40799650 
mail: f.krebbers@kwadraad.nl 

 * Kind op Maandag. 
In de verhalen van deze periode leren we Jezus steeds meer kennen. Zijn verhaal begint 
kwetsbaar, als Jezus moet vluchten en later gedoopt wordt. In de woestijn wordt Jezus op de 
proef gesteld, hij gaat de weg die God hem wijst. Dat zorgt voor gebeurtenissen die 
misschien niemand verwacht had, maar die toch gebeuren. 
Week 6: 3-7 februari 2020 
Wees niet bezorgd, Mattheüs 6:25-34 
Het huis op de rots, Mattheüs 7:24-27 
De zieke knecht, Mattheüs 8:5-13 
Week 7: 10-14 februari 2020 
De storm op het meer, Mattheüs 8:23-27 
Twee bezetenen, Mattheüs 8:28-34 
De genezing van een verlamde, Mattheüs 9:1-8 
Week 8/9: 17-28 februari 2020 
De roeping van Mattheüs, Mattheüs 9:9-13 
Het dochtertje van Jaïrus, Mattheüs 9:18-26 
Blinde mensen gaan zien, Mattheüs 9:27-31 

* Voorjaarsvakantie. 
De voorjaarsvakantie is van 24 t/m 28 februari a.s. Na de voorjaarsvakantie zal de 
luizencontrole opnieuw plaatsvinden. Wij verzoeken iedereen de kinderen goed in de gaten 
te houden en geregeld te controleren op neten/hoofdluis.  
 
* Jarig. 
9 februari is juf Rianne van der Hoek jarig.  
In de voorjaarsvakantie is op 28 februari juf Mariëtte Bouman jarig. We wensen beide 
leerkrachten een prettige verjaardag toe.  
 
* Terugkeer juf Mariette Bouman. 
Vanaf maandag 2 maart zal juf Mariette weer lesgeven in groep 4/5 . Zij zal t.z.t. met de 
ouders afspraken maken i.v.m. te houden voortgangsgesprekken. We bedanken juf Emy 
Kranendonk en juf Lydia Verzijden voor hun werkzaamheden in groep 4/5 in de afgelopen 
weken en wensen hun veel succes toe bij hun overige werkzaamheden.  
 
* Welkom aan. 
Vanaf maandag 3 februari komt Fiona Goudswaard op onze school. Zij komt in groep 7. 
Na de voorjaarsvakantie komt Zoë Huijer bij ons op school. Zij komt in groep 2.  
Zoë is verhuisd vanuit Rotterdam en woont nu in de Joh. Kolfstraat. In maart komen ook 
Roos in ‘t Veld (14 maart) en Eefje Schot ( 21 maart) bij ons in groep 1.  
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Deze maand maken zij al kennis met onze school. Wij wensen deze kinderen een goede en 
leerzame tijd toe bij ons op school. 
 
* Laddergroep. 
Op 21 februari a.s. is er geen Laddergroep. In plaats daarvan heeft juf Anke Kleijwegt op 
dinsdag 18 februari a.s. gesprekken met de leerlingen van de laddergroep. Met de kinderen 
zullen o.a. hun vaardigheidsdoelen worden besproken. 
 
* Chromebook.  
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. Heeft u zich al eerder opgegeven bij de vorige verkoop, kom 
nogmaals langs.  
 
* Ontruimingsoefening.   
Na overleg met de Vlashoek zijn de ontruimingsoefeningen uitgesteld. De eerste 
ontruimingsoefening houden we nu op donderdag 20 februari a.s. De leerlingen worden 
hierop voorbereid in de groep.  
 
* Medezeggenschapsraad. 
Op 4 februari heeft de MR haar volgende vergadering. Tijdens deze vergadering komen o.a. 
de volgende onderwerpen ter sprake: 
* Evaluatie kerstviering 2019 / paasviering 2020 
* Formatie: o.a. inzet Mischa Put  

* Financiën: OR / begroting 2020 

* Jaarverslag 2018-2019 

* Jaarplan 2019-2020  

 

 * Ouderbijdrage 2019-2020. 
De overheid vergoedt niet alle activiteiten die op school plaatsvinden. Wij vragen de ouders 
voor deze activiteiten een eigen bijdrage. Van deze bijdrage betaalt de ouderraad o.a. de 
sinterklaascadeautjes, de kerstactiviteiten, een gedeelte van het schoolkamp, een gedeelte 
van de schoolreizen en het eindfeest. Aan het begin van het schooljaar heeft u een brief 
ontvangen met het bedrag van de ouderbijdrage voor uw gezin. 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, in het belang van de kinderen. Als meerdere 
mensen deze bijdrage echter niet betalen, zullen bepaalde activiteiten helaas niet meer 
kunnen plaatsvinden. We doen dus een beroep op elkaars solidariteit.  
De meeste ouders hebben de ouderbijdrage voor dit jaar al betaald, dank daarvoor!  
Een aantal ouders heeft de ouderbijdrage helaas nog niet betaald. We hopen dat deze 
ouders de ouderbijdrage deze maand kunnen overmaken naar de bankrekening van de 
ouderraad.   
De ouderbijdrage bedraagt  € 55,- per kind voor het eerste en tweede kind. Voor het derde of 
vierde kind wordt een ouderbijdrage gevraagd van € 40,- per kind.  
U kunt de betaling van de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer  IBAN:  

NL48RABO0369957482 t.n.v. ouderraad CBS De Weerklank - Westmaas o.v.v. 
ouderbijdrage  2019-2020. 

Een goede maand toegewenst! 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de collega’s,  
dhr. S. van Schaik.     
 

 


