
 

 
 

----------------------------------------  maandbrief september 2019  -----------------------------------                                                                          
 

Geachte ouders / verzorgers, 

 
Op 2 september zijn we gestart met het nieuwe schooljaar. We hopen met elkaar op een goed en 

gezellig schooljaar. Ook dit jaar krijgt u elke eerste week van de maand weer een maandbrief. Elke 
week krijgen de ouders per groep een weekbrief met informatie over bijzonderheden van de 

betreffende groep. 

 
Schoolgids. 

De nieuwe schoolgids vindt u op onze website. U kunt deze zelf downloaden en op uw computer 
opslaan. Deze gids heeft u aan het begin van de vakantie ook via de mail ontvangen. 

 

Informatieavond. 
Tijdens de jaarlijkse informatieavond geven de leerkrachten in hun lokaal informatie over het 

onderwijsprogramma dat in hun groep wordt aangeboden. Tevens is er deze avond gelegenheid om 
met elkaar van gedachten te wisselen over het onderwijs aan de kinderen. 

Het is deze avond niet de bedoeling om met de leerkracht over individuele kinderen te praten. 
‘s Avonds staat de koffie/thee om 19.30 uur klaar; de avonden in de lokalen starten om 19.45 uur.  

Op de volgende data vinden de informatieavonden plaats: 

12 september: groep 8 
17 september: groep 6/7 

24 september: groep 4b/5  
25 september: groep 1/2  

26 september: groep 3/4a  

We hopen alle ouders deze avonden in de diverse groepen te ontmoeten! 
 

Welkom aan…. 
Na de zomervakantie zijn een aantal leerlingen op school gekomen die binnenkort 4 jaar worden. 

Deze kinderen draaien nu ‘proef’ in groep 1/2 . Hun namen zijn: Nico Brandt, Jessy Rijken en Santiago 
Alkema. Wij wensen deze kinderen en hun ouders een goede en prettige tijd toe op onze school.  

Daarnaast zijn Nova Balaguer Rodiguez (groep 2), Nick Deelen (groep 7), Djaivy Hollander (groep 3) 

en Braedon Hollander (groep 1) nieuw op onze school. Ook deze kinderen en hun ouders wensen wij 
bij ons een goede tijd toe. 

 
Week tegen het pesten. 

Van 23 t/m 27 september is de week tegen het pesten. Ons niet-pesten protocol staat op de website. 

Dit jaar is het thema: Wees een held, met elkaar. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de 
groep is een held: leraar én leerlingen. In onze lessen zal in alle groepen aandacht worden besteed 

aan de week tegen het pesten. 

Verhalen godsdienst: Kind op Maandag. 
We lezen deze weken uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Het zijn prachtige verhalen: over 

schepping en geluk, over schaamte en verdriet, over hopen en geloven. Ze gaan over het begin. Maar 
dat betekent niet dat ze alleen over het verleden gaan – het zijn ook verhalen over vandaag en 

morgen. Over hoe het donker kan zijn, en wie dan licht kan maken. Over wat er gebeurt als mensen 

ruzie maken of de aarde geweld aan doen. Maar ook over hoe mensen hoopvol op weg gaan naar de 
toekomst. Als je deze verhalen leest, ontdek je dat niet alles blijft zoals het is. Er is verandering 

mogelijk, voor jou en voor de wereld. 
 

Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het schooljaar is dat een 

belangrijke vraag. Wat wordt het voor jaar op school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen ze, 
waar zien ze misschien ook tegenop? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes maken 

zij zelf om dit schooljaar tot een succesvol jaar te maken? En hoe worden ze daarin geholpen door 
anderen? De verhalen kunnen helpen om daarover na te denken. 

 
 

 



Week 36: 2 t/m 6 september 2019 

Het begin, Genesis 1:1-13 
Dieren en mensen, Genesis 1:14-31 

De zevende dag, Genesis 2:1-3 

Week 37: 9 t/m 13 september 2019 
God maakt de mensen, Genesis 2:4-7 

Het paradijs, Genesis 2:8-25 
Het gaat mis, Genesis 3 

Week 38: 16 t/m 20 september 2019 

Kaïn en Abel, Genesis 4:1-16 
Noach krijgt een opdracht, Genesis 6:9-22 

Overal water, Genesis 7:1-24 
Week 39: 23 t/m 27 september 2019 

God is Noach niet vergeten, Genesis 8:1-14 
Een nieuw begin, Genesis 8:15 - 9:7 

De regenboog, Genesis 9:8-17 

Verkeersles. 

Gedurende het schooljaar vinden in alle groepen een aantal praktische verkeerslessen plaats o.l.v. 
onze nieuwe verkeersouders mevr. van Loosen en mevr. Meerman. Tijdens deze lessen kunnen wij uw 

hulp altijd goed gebruiken.  
Van 16 t/m 20 september is de eerste SCHOOL op SEEF schoolbrengweek. 

In deze week worden ouders en leerlingen opgeroepen om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar 
school te komen. Want lopen of fietsen naar school is: 

* Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties, 

* Goed voor de verkeersveiligheid bij school, 
* Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen en  

* Goed voor het milieu. 
 

Op vrijdag 27 september hebben de groepen 1 t/m 5 een praktische verkeersles. 

Groep 1/2 hebben een oversteekles rondom het plein. 
Deze morgen hebben de groepen 1 t/m 5 tevens de educatieve wandelroute school-thuis. 

We hopen dat een aantal ouders deze morgen kan helpen bij de diverse verkeersactiviteiten. 
Aanmelden kan bij de groepsleerkrachten of bij de verkeersouders. Alle hulp is welkom!  

 

Wetenschap en Techniek. 
In de week van 23 t/m 27 september zal in de diverse groepen aandacht worden besteed aan 

Wetenschap en Techniek. 
 

Kinderboekenweek: Reis mee! 
Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar: Reis mee. 

Ter voorbereiding op dit thema hebben de leerlingen van groep 1 t/m 3 op donderdagmiddag  

19 september een vrolijke en educatieve vertelvoorstelling 
De vertelvoorstelling ‘Reis mee met Giraf!’ is gebaseerd op het boek ‘Giraf leert fietsen.’ 

In het boek ‘Giraf leert fietsen’ staat leren fietsen natuurlijk centraal. Maar ook op reis gaan, nieuwe 
dingen ontdekken en leren. En durven komen aan bod. Deze onderwerpen passen goed bij de 

leefwereld van de leerlingen van groep 1, 2 en 3. 

Tijdens de vertelvoorstelling wordt er voorgelezen, gezongen en getekend.  

Zwemles groep 4/5.  

Deze groepen hebben op dinsdagmiddag zwemles. De groepen vertrekken om 13.15 uur vanaf school 

en zijn om ong. 15.00 uur bij school terug. Begeleiding: juf Mariëtte en juf Marja. 
Denkt u nog aan het betalen van de bijdrage van 50 euro aan zwembad De Wellen voor het 

deelnemen aan de zwemles? Dit bedrag ‘moet’ uiterlijk 1 oktober zijn betaald aan het zwembad.  
Het werkplan schoolzwemmen 2019-2020 ligt ter inzage bij juf Marja Gerards.  

U wordt verzocht voor 30 september 2019 een bedrag van € 50,- per zwemmend kind over te maken 

op rekeningnummer NL61 RBRB 0969 3182 86 ten name van Zwembad de Wellen te ’s-Gravendeel. 
Vermeld daarbij de naam van uw kind, de groep en de school. 

Korfbal. 

Woensdagmiddag 2 oktober vindt voor de groepen 3 t/m 8 het jaarlijkse korfbaltoernooi plaats op de 
velden van Oranje Zwart. We hopen dat veel kinderen aan deze wedstrijden mee willen doen! 

Binnenkort kunnen de kinderen zich hiervoor aanmelden. We hopen dat een aantal ouders de 
kinderen deze middag kan begeleiden op het korfbalveld.  

Binnenkort krijgen de groepen ter voorbereiding op dit toernooi een korfballes van Oranje Zwart.  



Schoolreizen en schoolkamp. 

Op 18 september gaan de groepen op schoolreis. 
Groep 1 en 2 gaan naar Plaswijckpark in Rotterdam.  

De groepen 3 t/m 6 gaan naar Ouwehands dierenpark in Rhenen. 

Groep 7/8 is deze dag vrij. 
Groep 7/8 gaat van 25 t/m 27 september op schoolkamp. Groep 6 heeft deze dagen les. 

Meer informatie ontvangt u z.s.m. 
 

Bezoek Peerdegaert 

Op 13 september a.s. bezoeken groep 4a-4b-5-6 en 7 De Peerdergaert in Strijen. 
Site: https://peerdegaerdt.nl 

De kinderen worden om 9.30 - 12.00 uur verwacht op De Peerdegaert voor het uitvoeren van diverse 
activiteiten. We vertrekken op school om ong. 9.10 uur en zijn ong. 12.20 uur bij school terug. 

Elk groepje bestaat uit 4 of 5 kinderen. Bij elk groepje zoeken we een begeleider. Tevens hopen we 
dat deze begeleiders kunnen rijden. Ouders die rijden dienen in bezit te zijn van een 

inzittendenverzekering. Aanmelden kan bij de diverse groepsleerkrachten.  

Als er voor een bepaalde groep te weinig chauffeurs/begeleiders zijn, gaat deze groep niet naar de 
Peerdegaert. Dit zou erg jammer zijn. We hopen voor de kinderen dus op voldoende chauffeurs en 

begeleiding. Groep 3 en 8 hebben deze morgen les op school. 

Naar binnen voor schooltijd.  
De buitendeur blijft tot 8.15 uur dicht. Tot die tijd zijn de leerkrachten bezig met het afronden van 

hun voorbereiding van de lessen. Na 8.15 uur mogen de kinderen van groep 1 en 2 naar hun lokaal 
worden gebracht. De leerlingen van groep 3 t/m 8 (ook broertjes/zusjes van kleuters) blijven buiten. 

Na 8.15 uur zijn de leerkrachten van groep 3 t/m 8 op het plein voor het beantwoorden van evt. 

vragen. Om 8.25 uur en om 13.10 uur gaat de buitenbel. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gaan  
in de rij staan en gaan rustig naar binnen met hun tassen en overblijfspullen, zodat de lessen op tijd 

kunnen beginnen. 
Overblijfouders zijn buiten tot 13.00 uur verantwoordelijk voor kinderen die overblijven en niet voor 

kinderen die te vroeg naar school komen. Laat uw kind dus niet voor 13.00 uur naar school gaan.  

Na 13.00 uur zijn ook de leerkrachten weer op het plein voor het beantwoorden van uw vragen. 
 

Naar buiten na schooltijd  
Na schooltijd worden de kinderen van groep 1/2 door de leerkracht op het plein gebracht. Om goed 

overzicht te kunnen houden of alle kinderen opgehaald zijn, willen we vragen of de ouders/verzorgers 

van de kleuters op het stukje plein bij de picknicktafel willen wachten, zodat  
de kinderen niet alleen richting de straat hoeven te lopen. 

De leerlingen van groep 6/7 en 8 gaan na schooltijd via de nooduitgang (bij de gymzaal) naar buiten. 
Dit vermindert de drukte bij de hoofdingang na schooltijd. De groepen 1 t/m 5 gaan na schooltijd naar 

buiten via de hoofdingang. 
 

Naar buiten bij slecht weer 

Bij slecht weer kunnen wachtende ouders op het plein niet schuilen als zij op hun kinderen wachten. 
Ouders wachten dan in het portaal. Als de leerkracht vervolgens de kinderen naar buiten brengt, is 

het portaal overvol en raakt de leerkracht het overzicht over de kinderen kwijt. Bij slecht weer roepen 
de leerkrachten de ouders na schooltijd uit het portaal en worden de kinderen in het lokaal opgehaald. 

 

Kom op tijd! 
De lessen beginnen om 8.30 uur en om 13.15 uur. Daarna gaat de buitendeur dicht. Dit is in het 

belang van de veiligheid van onze kinderen en de leerkrachten. Niet iedereen mag zomaar in school 
komen. Het is storend als kinderen te laat komen. Leerkrachten of juf Marja moeten dan stoppen met 

hun werkzaamheden om de buitendeur open te doen. Kom dus OP TIJD! Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 

 

Medezeggenschapsraad. 
Wanneer u bepaalde onderwerpen in deze raad besproken wilt hebben, kunt u zich wenden tot de 

oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en mogen 
door iedereen worden bijgewoond. De agenda's en de notulen kunnen ouders inzien bij de secretaris 

van de MR, mevr. M. Bouman. 

Oudergeleding: 
* Mevr. M.H. Paulissen (voorzitter) 

Johannes Kolfstraat 36 - 3273 CB Westmaas 
Tel.: 0186 - 841366 

email: mvermeulen76@hotmail.com 
 

https://peerdegaerdt.nl/
mailto:mvermeulen76@hotmail.com


* Mevr. M.S. Kok  

Oudendijk 94 - 3291 LN Strijen 
Tel.: 0186 - 602013 

email: mirjammischa@gmail.com 

* Dhr. J. Dijkers 
Nieuwstraat 24 - 3273 AR Westmaas 

Tel.: 0186 - 842792 
email: joost@dijkers.net 

 

School Maatschappelijk Werk. 
Mijn naam is Fleur Krebbers. Ik ben als schoolmaatschappelijk werker vanuit Kwadraad 

Maatschappelijk Werk verbonden aan de basisschool waar uw kind(eren) naar school gaat. U kunt bij 
het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en 

school gerelateerde problemen/zorgen, anders dan leerproblemen. 
Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst door indien nodig, 

waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in 

overleg en met toestemming van u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk nauw 
contact met de intern begeleider van de school en indien nodig met de jeugdverpleegkundige die aan 

school verbonden is. Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van Jeugdteam 
Binnenmaas/Strijen.  

Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het 

schoolmaatschappelijk werk thuis hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen met de leerkracht  
van uw kind of met de intern begeleider van de school. U kunt mij uiteraard ook direct bellen of 

mailen. Samen kunnen we dan kijken welke hulp het beste bij u en uw kind past. 
Aanwezigheid kind gesprekken Weerklank 2019 -2020: 

19 september 
  3 oktober 

17 en 31 oktober 

14 en 28 november 
12 december 

  9 en 23 januari 
   6 en 20 februari 

   5 en 19 maart 

  2 en 16 april 
14 en 28 mei 

11 en 25 juni 
  9 juli   

 

Plastic doppen sparen voor blindengeleidehonden. 
Ook dit schooljaar gaan we verder met het inzamelen van plastic doppen. Van het geld van deze actie 

wordt de opleiding van blindengeleidehonden bekostigd. 
Hoe werkt het? 

In de hal staat een doos, waarin de plastic doppen worden verzameld. Deze doos wordt eens per 
maand geleegd en bezorgt bij Dopjesactie Nederland. Daar worden ze gesorteerd en verkocht aan 

een fabriek die ze versnippert. Van die snippers worden o.a. plastic pallets gemaakt. 

Spaart u mee? 
Schone plastic doppen van flessen frisdrank, wasmiddel, melkflessen en andere zuivelpakken, maar 

ook plastic deksels van o.a. pindakaaspotten en andere soorten plastic potten zijn  van harte welkom. 
Doppen waar een plastic pompje aanzit, kunt u niet inleveren want daarin zit een ijzerdraadje. 

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan, u steunt hiermee niet alleen het goede doel, maar ook het 

milieu! 
 

Kledingcontainer. 
In de hal staat een kledingcontainer van Gokhan Textiel B.V. uit Roosendaal.   

Dit is een een kleding recycling bedrijf dat landelijk kleding inzamelt met behulp van kledingboxen.  
De kleding die wordt ingezameld wordt verzonden naar derde wereld landen. 

De school krijgt een mooie vergoeding van  € 0,40 per kg voor het deelnemen aan deze actie. 

De container blijft het gehele jaar bij school staan! De ouderraad en het team bevelen deze actie van 
harte bij u aan. 

 
Folders. 

De komende weken krijgt u via uw kind(eren) diverse folders mee naar huis. Dit zijn o.a. folders over 

tijdschriften, diverse type cursussen en over het gebruik van software op de ‘thuis’ computer.  
Wij geven deze folders geheel vrijblijvend mee naar huis: het verplicht u tot niets.  
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Stagiaires in het onderwijs. 

In de toekomst dreigt een groot lerarentekort. Het vinden van invallers is nu al een groot probleem. 
Gelukkig zijn er nog steeds mensen die met veel enthousiasme de opleiding tot leerkracht primair 

onderwijs willen volgen om daarna in het onderwijs werkzaam te zijn. 

De komende maanden zal Martijn de Kluiver (1e jaars opleiding leerkracht) op maandag stage lopen 
in groep 3/4 bij juf Janine Gevers.  

 
Extra luizenouder. 

De vakantie is weer voorbij en ook de luizencontroles gaan weer plaatsvinden. Helaas zijn er ouders 

gestopt omdat hun kinderen niet meer op de basisschool zitten.  
Belangrijk is om het team weer aan te vullen met nieuwe ouders. Vinden jullie het zelf ook fijn dat de 

luizencontrole blijft plaatsvinden en wil je ons team versterken dan horen wij dit graag.  
Het is geen probleem als u nu al weet dat u niet elke luizencontrole erbij kan zijn. 

Maandagmiddag 2 september heeft de eerste luizencontrole al plaatsgevonden. Als u voor woensdag 
4 september niet bent gebeld, heeft uw kind geen neten of hoofdluis. 

 

Gevonden voorwerpen. 
Bij juf Marja kunnen voorwerpen en kleding worden opgehaald die voor de zomervakantie zijn blijven 

liggen. Svp ophalen voor 1 oktober. 
* Donkerblauw EA7 sweatvest 

* Diverse wanten/handschoenen in zwart en grijs 

* Zwart sweatvest maat 146/152 
* Zwarte teenslippers van Mystic 

* Plastic bord en bestek. 
 

Met vriendelijke groet, namens ieder,  
 

Steven van Schaik, 

directeur. 


