
 

 
 
------------------------------------------  maandbrief maart 2020  ----------------------------------------------- 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Voor maart hebben we de volgende mededelingen voor u: 
 
- Evaluatie voortgangsgesprekken. 
Voor de voorjaarsvakantie hebben we onze voortgangsgesprekken gehouden. We kijken met  
tevredenheid op deze avonden terug. Bijna 100 % van onze ouders was aanwezig tijdens de 
gesprekken, een prima resultaat. In de groepen 6 t/m 8 ontstonden mooie driehoek 
gesprekken: school - ouder - leerling. We complimenteren de leerlingen voor hun inbreng 
tijdens deze gesprekken. Het blijft voor ouders altijd mogelijk leerkrachten zonder kinderen te 
spreken, als daar behoefte aan is. Maakt u dan zelf een afspraak?  
De voortgangsgesprekken met groep 4b/5 vinden in ieder geval voor de paasvakantie plaats. 
De ouders van deze groep krijgen hierover bericht van juf Mariëtte Bouman. 
 
- Ouderportaal Parnassys. 
Met ingang van 4 maart a.s. staat het ouderportaal binnen Parnassys weer open en kunt u 
binnen Parnassys uw kind weer volgen. 
In het ouderportaal kunt u het verslag lezen van de voortgangsgesprekken die voor de 
vakantie gehouden zijn. Dit verslag staat bij notities: start-voortgang-
evaluatiegesprekken. Door op reageer te klikken, kunt u het verslag aanvullen of een 
akkoord geven. 
Wij hopen dat u uiterlijk 16 maart reageert. Als er op 16 maart nog niet is gereageerd, gaan 
wij ervan uit dat het verslag akkoord is en is het verslag definitief vastgesteld. 
 
-  Voorleeswedstrijd. 
Op woensdag 19 februari was de voorronde voor de nationale voorleeswedstrijd.  
Alle schoolkampioenen van de Hoeksche Waard hebben tijdens dit evenement hun beste 
beentje voorgezet. Annelot van Rijswijk deed ook mee, omdat zij onze schoolkampioen 
voorlezen is. Hoewel Annelot erg goed heeft gelezen, heeft zij niet gewonnen. Annelot vond 
het ontzettend leuk om dit mee te maken. 
 
- Jarig….. 
Op vrijdag 28 februari was juf Mariëtte Bouman jarig. We wensen haar nog vele jaren in 
goede gezondheid toe. We zijn blij dat ze weer terug is uit Azië en weer alle dagen lesgeeft 
aan de kinderen van groep 4b/5. 
 
- Luizencontrole. 
De leerlingen worden gecontroleerd in de week van 2 maart. Als uiterlijk 6 maart geen 
contact met u is opgenomen, hebben uw kinderen/heeft uw kind geen hoofdluis.  
  
- Invullen vragenlijst groep 5 t/m 8. 
Voor de vakantie hebben de leerlingen van groep 6 t/m 8 een vragenlijst ingevuld die door 
CSG De Waard was uitgezet onder alle bovenbouwleerlingen. Deze vragenlijst ging over de 
veiligheidsbeleving op school.  
Groep 5 vult deze vragenlijst voor 6 maart in. 
 
- Schoolarts groep 2. 
Op maandagmiddag 2 maart en op donderdag 5 maart is de schoolarts aanwezig. 
Deze dagen worden de leerlingen van groep 2 onderzocht. 
 
 



 

- Schoolartsassistente. 
Op dinsdag 17 maart a.s. worden de leerlingen van groep 7 door de schoolartsassistente 
gemeten en gewogen. 
 
- Nieuwe leerlingen. 
Na de voorjaarsvakantie zullen een aantal kinderen naar onze school komen: 
In groep 1/2 verwelkomen we Roos in ’t Veld en Eefje Schot. Door een verhuizing komen in 
maart ook Zoë Huijer en Abel van Hagen bij ons in groep 1/2.  
In groep 7 verwelkomen we Fiona Goudswaard. 
Uit groep 6/7 zijn Yana en Bana Alikojar vertrokken. Zij zijn verhuisd naar Oud-Beijerland. 
 
- De school in de krant. 
Op maandag 2 maart zal een journalist van Het Kompas onze school bezoeken en met 
diverse personen, die bij onze school betrokken zijn (waren), een gesprek voeren. Tevens 
zal zij foto’s maken. Dit alles zal zij verwerken in een schoolpagina voor Het Kompas. 
Hierover heeft u in de vakantie een mail gekregen. Onze schoolpagina verschijnt op  
20 maart in de krant. We zijn benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. 
 
- Biddag voor gewas en arbeid. 
Op woensdag 11 maart is het biddag voor gewas en arbeid.  
Tijdens onze lessen godsdienstige vorming m.b.v. onze methode ‘Kind op Maandag’ zullen 
we aandacht besteden aan deze dag.  
 
- Kind op Maandag.  
Elke ochtend is een klein wondertje. Want hoe donker de nacht ook geweest is, toch komt de 
zon weer op voor een nieuw begin. In deze weken zingen we een lied waarin dat als volgt 
verwoord wordt: 
De zon komt op en geeft ons licht, 
zo brengt de hemel een bericht. 
Want na het donker van de nacht 
komt altijd weer een nieuwe dag. 
Met Pasen horen we het verhaal van de dood van Jezus. Midden op de dag werd het donker 
in het hele land, en het leek voor de vrienden van Jezus alsof het nooit meer licht zou 
worden. Maar op de derde dag gebeurde het wonder: De steen voor het graf werd 
weggerold. Zo liet God zien dat Hij altijd een nieuw begin maakt, zelfs na de donkerste 
nacht. 

We gaan op weg naar Pasen met het thema ‘Wakker worden!’ De verhalen uit de Bijbel 
schudden mensen wakker. Ze laten zien hoe mooi en hoopvol het leven kan zijn. In de 
verhalen gebeuren ook nare en verdrietige dingen. Het lijkt haast wel een nachtmerrie. Maar 
de Bijbel vertelt dat een nachtmerrie nooit het laatste woord heeft. God maakt mensen 
wakker, zoals Hij ook Jezus wakker riep op de derde dag. 
 
Week 10: 2-6 maart 2020 
Jezus stuurt zijn leerlingen eropuit, Mattheüs 10:1 – 11:1 
De zaaier, Mattheüs 13:1-9 
Het koninkrijk van de hemel, Mattheüs 13:44-52 
Week 11: 9-13 maart 2020 
Vijf broden en twee vissen, Mattheüs 14:13-21 
Jezus loopt over het water, Mattheüs 14:22-33 
Petrus weet wie Jezus is, Mattheüs 16:13-20 
Week 12: 16-20 maart 2020 
Petrus begrijpt het niet, Mattheüs 16:21-28 
De verheerlijking op de berg, Mattheüs 17:1-13 
De vis met de munt, Mattheüs 17:24-27 
Week 13: 23-27 maart 2020 
Vergeven, Mattheüs 18:21-35 
Jezus volgen, Mattheüs 19:16-30 
De intocht in Jeruzalem, Mattheüs 21:1-11 



 

Week 14: 30 maart – 3 april 2020 
De paasmaaltijd, Mattheüs 26:17-29 
Jezus wordt gevangen genomen, Mattheüs 26:30-68 
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Mattheüs 26:69-75 
Week 15: 6-10 april 2020 
Bij Pilatus, Mattheüs 27:11-26 
Jezus sterft, Mattheüs 27:33-66 
Het graf is leeg, Mattheüs 28:1-10 
 

- Paasviering 
De paasviering doen we dit jaar op donderdag 9 april in de Dorpskerk van Westmaas en 
begint om 9.00 uur. De paasviering duurt ong. 45 minuten. Na de paasviering gaan de 
leerlingen weer naar school. De leerlingen komen deze morgen NIET naar school, maar 
komen gelijk naar de kerk. Tussen de middag eten de leerlingen thuis of op school bij de 
overblijf. Ouders en overige belangstellenden zijn tijdens de paasviering in de Dorpskerk van 
harte welkom! Komt u ook? 
We willen de paasactiviteiten afsluiten met een high tea in alle groepen. Deze is van 14.30  
tot 15.15 uur. Daarna begint de paasvakantie. Meer informatie volgt binnenkort. 
We zoeken per lokaal 2 mensen die de ouderraad willen helpen bij het klaarmaken van de 
high tea. Vanaf 14.00 uur in worden alle groepen de tafels gedekt. Tevens zoeken we na 
15.15 uur per lokaal 2 mensen die willen helpen met het opruimen. Alle hulp is welkom! 
De ‘hulp’-formulieren hangen bij de lokalen. Wij rekenen op uw medewerking! 

- Week van het geld. 
Het wordt steeds belangrijker dat kinderen al op jonge leeftijd verstandig leren omgaan met 
geld. Om leerlingen hierbij te helpen, hebben de Nederlandse banken het programma ‘Bank 
voor de klas’ ontwikkeld. In de ‘week van het geld’ geven bankmedewerkers gastlessen op 
basisscholen. De ‘week van het geld’ is van 23 tot en met 27 maart. Met het programma 
Bank voor de klas willen banken het belang van financiële educatie onder de aandacht 
brengen en kinderen leren hoe zij beter kunnen omgaan met geld.  
De gastlessen in de groepen 6/7 en 8 worden gegeven door Marloes Berkhout, moeder van  
2 leerlingen in onze onderbouw. De lessen vinden plaats op woensdag 25 maart. 

- ICT. 
Op vrijdagmorgen 6 maart geeft bureau HALT een gastles in groep 6/7 en in groep 8. 
Het onderwerp tijdens deze les in veilig internetten. Een belangrijk onderdeel van de  
ontwikkeling van (positieve) digitale geletterdheid van kinderen. 
Op donderdag 12 maart organiseren De Vlashoek en wij een ouderavond voor alle ouders 
van beide scholen. Het onderwerp is mediawijsheid. Hierover heeft u voor de vakantie een 
flyer gehad. De avond begint om 19.30 uur. We hopen om 21.00 uur af te sluiten. 
De avond vindt plaats in het speellokaal van beide scholen. 
 
- Boomplantdag. 
Op woensdag 18 maart 2020 vindt de Nationale Boomfeestdag plaats. Het doel van deze 
dag is om kinderen meer inzicht, kennis en begrip voor bomen bij te brengen. Groep 6/7 zal 
van 10.00 tot ong. 11.00 uur in Waterweide helpen bij het planten van 7 bomen. 
Burgemeester Jan Pieter Lokker plant samen met een aantal kinderen de eerste boom. 
De gemeente stuurt een persbericht uit met de mededeling dat de gemeente meewerkt aan 
de Nationale Boomfeestdag. Op de dag zelf worden er foto’s gemaakt van dit evenement.  
Dit zullen met name ‘overzichtsfoto’s’ zijn van de situatie; individuele kinderen worden niet op 
de foto gezet in het kader van de AVG. 
 
- Her- en bijscholing personeel.  
Op 11 en 12 maart is dhr. van Schaik afwezig wegens een 2-daagse met de andere 
directeuren van onze stichting. Het thema van de 2 daagse is dit jaar: ‘Toekomstgericht 
onderwijs en directeurschap vanuit oog voor elkaars talenten’.  
Voor vragen kunt u deze dagen terecht bij onze wnd. directeur juf Jacqueline v.d. Bosch.  
Woensdagmiddag 4 maart heeft het team de laatste studiemiddag over ‘Het lerende brein’. 
 

http://www.weekvanhetgeld.nl/


 

- Koningsspelen 2020.  
Dit jaar zijn de koningsspelen op vrijdag 17 april. De leerlingen van groep 6 t/m 8 doen de 
koningsspelen dit jaar op de velden van FC Binnenmaas in Maasdam.  
De spelen worden georganiseerd door Hoeksche Waard Actief. 
Tijdens de Koningsspelen neemt iedere groep deel aan 4 sportworkshops van 20 tot 30 
minuten, aangeboden (indien mogelijk) door lokale aanbieders of organisaties.  
De spelen zijn van 8.30 tot 11.30 uur. Daarna gaan de leerlingen terug naar school. 
Voor het vervoer van de leerlingen doen we een beroep op ouders (halen en/of brengen).  
U kunt zich alvast aanmelden. Tijdens de activiteiten zijn een aantal begeleiders nodig. Ook 

hiervoor kunt u zich alvast aanmelden De groepen 1 t/m 5 hebben de koningsspelen in/rond 

school. Over dit programma berichten wij u t.z.t. 
 
- Intervisie CSG De Waard. 
CSG De Waard heeft ervoor gekozen om in aanvulling op zelfevaluaties door de scholen te 
werken met visitaties als onderdeel van onze kwaliteitszorg.  
Deze intervisie wordt verricht door collega-directeuren en de directeur onderwijs & identiteit. 
De visitatie omvat in ieder geval de vier kernstandaarden van de inspectie en de 
ontwikkelvraag van de ontvangende school. Een visitatiebezoek geeft de ontvangende 
school gelegenheid om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van onderwijs. 
Visitatiebezoeken bevatten altijd klasobservaties in alle groepen. 
De vier kernstandaarden van de inspectie zijn: 
* Zicht op ontwikkeling 
* Didactisch handelen 
* Veiligheid 
* Leerresultaten. 
Onze ontwikkelvraag is: 
Op welke manier kunnen we de gezamenlijk verantwoordelijkheid ten aanzien van al onze 
leerlingen, en onze zorgleerlingen in het bijzonder, en de bereidheid effectief om te gaan met 
verschillen, vergroten, zodat alle kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 
doorlopen? 

In een latere maandbrief hopen we u te informeren over het visitatiebezoek. 

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


