
 
 
 
Maandbrief juli 2020 

 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Na de vele brieven over het coronavirus is er eindelijk weer een ‘normale’ maandbrief. In deze 
laatste reguliere maandbrief van dit schooljaar vindt u de bijzonderheden van deze maand. 
 
- Verkeersexamen groep 8. 
Op vrijdag 26 juni heeft groep 8 het verkeersexamen gehad. Leerlingen zijn met ouders naar de 
scholen voor voortgezet onderwijs gefietst. Er is o.a. gekeken naar de kennis van 
verkeersborden, het hanteren van de voorrangsregels en het sociaal gedrag op de fiets. 
Alle kinderen hebben het examen succesvol afgerond. We bedanken onze verkeerouders en de 
andere ouders voor hun inzet en medewerking. 
 

 
 
- EindArena groep 8. 
Tussen 29 juni en 10 juli zullen juf Jacqueline en meester van Schaik met de leerlingen een 
evaluatiegesprek houden over dit schooljaar. Tijdens dit gesprek mogen de leerlingen hun 
pluspunten en hun verbeterpunten benoemen m.b.t. onze school en groep 8. 
We hopen van de kinderen ook tips te krijgen voor het volgende jaar.  
Voor de ouders van groep 8 is een vragenlijst vanuit Werken met Kwaliteitskaarten klaargezet. 
De ouders wordt gevraagd naar hun ervaring en beleving met onze school in de afgelopen 
jaren. Deze vragenlijst is de ouders aangeboden op 29 juni. De vragenlijst staat digitaal open  
t/m 8 juli.  
 
- Rapporten mee / gespreksavonden. 
Op 3 juli krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. Informatie over het rapport en de 
evaluatiegesprekken heeft u al gekregen via de mail. Als u vragen heeft en daarover nog een 
telefonisch gesprek / gesprek via Google Hangouts wilt, dit s.v.p. uiterlijk 1 juli aangeven, b.v.d. 
De gesprekken vinden plaats van maandag 6 juli t/m woensdag 8 juli a.s. Donderdag 9 juli 
vinden er, wegens een werksessie van het team, geen evaluatiegesprekken plaats.  
De leerkrachten nemen zelf contact op met ouders die een gesprek hebben aangevraagd. 
 
- Wennen aan de nieuwe groep. 
Op donderdagmiddag 9 juli a.s. gaan de leerlingen wennen in hun nieuwe groep, bij hun nieuwe 
leerkracht. Dit gebeurt van 13.30 - 14.30 uur. Groep 8 mag dit uur bij de kleuters van groep 1 
spelen. Dit vinden ze vaak geweldig! 
 



- Afscheid groep 8. 
Op vrijdag 10 juli neemt groep 8 officieel afscheid van onze school. 
‘s Middags hebben de leerlingen boerengolf (boerenmix) in Numansdorp. Vanaf ong. 16.45 uur 
wordt afscheid genomen van deze kinderen. Dit jaar verlaten 16 leerlingen uit groep 8 onze 
school om hun loopbaan te vervolgen op de diverse scholen van voortgezet onderwijs. 
Gelukkig mogen deze kinderen in het voortgezet onderwijs na hun vakantie weer alle dagen 
met volle groepen naar school. Groep 8 is van 13 t/m 16 juli nog wel op school! 
 
- Vergadering Medezeggenschapsraad.  
Op maandag 13 juli  a.s. heeft de MR de (laatste) vergadering in dit schooljaar. Als u 
gesprekspunten of vragen heeft, kunt u deze doorgeven aan de voorzitter (Margriet Paulissen) 
of aan de secretaris van de MR via het adres: m.bouman@csgdewaard.nl.  
 
- Zomersluiting. 
Door corona hebben we dit jaar geen zomersluiting met alle ouders in de Dorpskerk. 
We houden de zomersluiting met de groepen in het speellokaal. Helaas kunnen hier dus geen 
ouders bij aanwezig zijn. 
De onder- en middenbouw hebben hun jaarafsluiting van 9.00 uur tot ong. 9.45 uur. De groepen 
6 t/m 8 hebben hun jaarafsluiting van 11.30 uur tot ong. 12.15 uur.. 
Aan de sluitingen zal de nieuwe voorganger van PKN Nieuwland een bijdrage leveren.  
Wij stellen dit zeer op prijs en heten ds. Vroonland van harte welkom op onze school en in 
Westmaas. 
 
- Kind op Maandag. 
We lezen t/m 1 juli het prachtige en meeslepende verhaal van Ester. Zij wordt koningin in een 
land waar haar volk bedreigd wordt. Na het verhaal van Ester lezen we over Jona, die de 
opdracht krijgt om naar Nineve te gaan. Hij wil niet, wordt overboord van een schip gegooid, 
gered door een walvis, en gaat uiteindelijk toch. De koning van Nineve trekt zich de woorden 
van Jona aan. Hij wil dat er iets verandert, maar hoe pakt hij dat aan? 
De vraag hoe je iets aanpakt, wordt in deze tijd vaker gesteld dan anders. Bij jong en oud wordt 
een beroep gedaan op flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Ook richting het einde van het 
schooljaar brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee. We hopen met elkaar het jaar op een 
goede manier te kunnen afsluiten! 

 - Verjaardag leerkrachten. 
Op 16 juli mogen we dit jaar geen groots eindfeest vieren met de groepen. 
We hebben daarom besloten op deze dag onze verjaardagen te vieren in de diverse groepen. 
Deze viering was gepland op 29 mei jl., maar kon door het thuisonderwijs niet doorgaan. 
We willen het schooljaar met de kinderen toch gezellig en feestelijk afsluiten. 
De school is deze morgen om 12.30 uur uit en dan begint de ….. zomervakantie. 
Juf Marja Gerards vindt het fijn dat veel ouders ook aan haar denken op deze dag. Ook zij 
wordt meestal verwend met zeep, chocolade en plantjes. Juf Marja gaat 6 weken naar Ede, dus 
plantjes krijgen geen water, daarnaast kan zij niet alle zeep op haar huid verdragen. Als ouders 
aan haar denken, heeft zij het volgende voorstel: Op haar werkplek staat een pot, waarin 
ouders eventueel een bijdrage kunnen doen. Dit geld doneert juf Marja daarna aan de stichting 
Alzheimer. Van harte aanbevolen.  
 
- Studiemorgen personeel. 
Op vrijdagmorgen 17 juli hebben de leerkrachten nog een studiemorgen. We bespreken de 
groepen met elkaar en maken de lokalen klaar voor het volgende schooljaar. Voor evt. vragen 
zijn wij deze morgen tot 12.30 uur bereikbaar. 
 
- Welkom aan … 
Sinds 27 mei zit Bo Bisschop bij ons in groep 1. We heten haar van harte welkom en wensen 
haar en haar ouders een goede tijd toe op onze school. 
In de periode juni t/m augustus komen de volgende kinderen bij ons in groep 1: 



Lindsey Brox, Lynelle Verhagen, Guusje Berkhout, Maxx de Rooy en Donna Biezepol.  
Ook hen en hun ouders heten we van harte welkom in ons midden! 
 
- Reserve kleding. 
Voor “ongelukjes” hebben wij een bak met reservekleding, maar soms gebeurd het dat de 
kleding niet terugkomt naar school. Als u in de vakantie de kledingkasten van uw kind(eren) 
opruimt? We houden ons aanbevolen voor gemakkelijke kleding zoals trainings- of 
joggingbroek, legging enz. 
 
- Groepsfoto’s. 
Vanuit ouders zijn vragen gesteld over de groepsfoto’s. Er zijn ouders die een boek bijhouden 
waarin ze de groepsfoto van elk jaar verzamelen om na groep 8 aan hun kind te geven. 
Ouders hebben gevraagd of het niet mogelijk is daarom zelf een groepsfoto te maken van de 
groepen. Het zullen geen professionele foto’s zijn, maar het is toch een leuke herinnering aan 
de groep van dit jaar. Als het weer het toelaat, zullen de groepsfoto’s worden gemaakt op 
woensdag 8 juli a.s. Dit zal buiten gebeuren door een tweetal ouders. 
 
- Van het overblijfteam. 
Voor het overblijven zijn we weer op zoek naar een aantal ouders die het overblijfteam willen 
versterken. Dit kunnen moeders zijn, maar ook vaders, opa’s, oma’s, tantes enz.  
Er staat een vergoeding tegenover van € 8,75 per keer en natuurlijk blijven uw kinderen op uw 
overblijfdag gratis over. Informatie en opgeven bij juf Marja Gerards. 
Hopelijk melden zich voor de zomervakantie nog een aantal personen aan als hulpouder 
tussenschoolse opvang. Van harte welkom! 
 
- Betaling ouderbijdrage. 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Toch hopen we dat alle ouders hun ouderbijdrage 
voor de zomervakantie willen overmaken naar de ouderraad. De ouderbijdrage wordt gebruikt 
voor diverse activiteiten voor ALLE leerlingen. U wilt toch niet dat andere ouders voor uw kind 
betalen?  
Als ouders de ouderbijdrage niet betalen, zullen we in de toekomst een aantal activiteiten 
moeten schrappen, alles kost geld! We doen dus -opnieuw- een dringend beroep op iedereen 
de ouderbijdrage te betalen. U kunt dit bedrag evt. ook in termijnen betalen.  
Als u over de ouderbijdrage in gesprek wilt, kunt u contact opnemen met dhr. van Schaik. 
Rekeningnummer ouderraad: IBAN: NL48RABO0369957482 t.n.v. ouderraad De Weerklank 
Westmaas o.v.v. ouderbijdrage 2019-2020. 
Ouderbijdrage kind 1 en 2: € 50,-- per kind. Kind 3 en meer: € 35,-- per kind. 
 
- De Laddergroep. 
Volgend schooljaar zal juf Anke Kleijwegt een gedeelte van de dinsdagmorgen leerlingen uit 
groep 5 t/m 8, die dit nodig hebben, Laddergroeponderwijs bieden.  
De resterende tijd zal juf Anke in de groepen aanwezig zijn om leerlingen in de eigen groep die 
uitdaging te bieden die zij nodig hebben.  

- Formatie 2020-2021. 
Volgende week vrijdag 3 juli wordt de groepsindeling voor het schooljaar 2020-2021 bekend 
gemaakt. Nog een paar dagen  geduld.  

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

 


