
Nieuwsbrief juni 2020 
 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 
 
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand juni met daarin de belangrijkste informatie op een rij. 
Regelmatig zijn er linkjes ingevoegd waarmee u extra informatie en/of een nieuwsbericht van de 
website kunt lezen. Wanneer u alle linkjes hebt geopend, bent u helemaal op de hoogte. 
 
Veel leesplezier en een hartelijke groet, ook namens de collega’s,  
 
Anke Ende 

Belangrijke data 
11 juni Engelse dag 
30 juni studiedag leerkrachten; leerlingen vrij 
 
Zoals u ziet, is bovenstaand rijtje erg kort. Tot de zomervakantie mogen we geen (hulp) ouders in 
de school ontvangen en moeten we terughoudend zijn in allerlei activiteiten. Telkens bekijken we 
wat wel/niet mogelijk is en houden daarbij de richtlijnen en de veiligheid goed voor ogen.  
 
Coronavirus 
We zijn heel blij dat we vanaf 8 juni weer volledig geopend kunnen zijn voor alle leerlingen. 
Tegelijk met deze nieuwsbrief ontvangt u een brief vanuit de stichting en een brief met de 
schoolspecifieke informatie. Deze brieven kunt u ook terugvinden op onze website.  
 
Positieve woorden  
Vanaf woensdag 18 maart kregen alle ouders er ineens een functie bij...ze werden thuisjuf of 
thuismeester. Alle leerlingen kregen vanaf die datum 'onderwijs op afstand' omdat de school 
gesloten werd in verband met de maatregelen die getroffen werden ter voorkoming van de 
verspreiding van het Coronavirus. U, als ouder, kon niet eens solliciteren op deze functie maar 
kreeg hem gewoon toebedeeld. We begrijpen heel goed dat het niet altijd makkelijk was en 
daarom waarderen we het initiatief die door een aantal ouders werd opgezet zeer.  

Linda, Elke en Eva-Lena vroegen aan alle ouders of ze 
positieve woorden wilden doorgeven die weergaven hoe 
men deze periode heeft ervaren. Al deze woorden vingen 
ze in een woordwolk. Woorden die vaker werden 
doorgegeven werden automatisch groter. Van deze 
woorden hebben zij een prachtig schilderij laten maken die 
we woensdag 20 mei in ontvangst mochten nemen. 
Uiteraard op gepaste afstand en met zo min mogelijk 
mensen. Via de groepsapp heeft u het filmpje ontvangen 
zodat u de 'overhandiging' toch nog mee kon maken. Naast 
het schilderij was er voor alle teamleden een attentie als 
waardering voor de afgelopen periode. Het schilderij heeft 
inmiddels een mooie plaats gekregen. Hopelijk komt er snel 
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een tijd dat u het in het echt kunt bewonderen. Het team dankt alle ouders voor dit geweldig mooi 
cadeau! 

Kind op Maandag 
Het boek Ester is het enige boek in de Bijbel waar 
God niet wordt genoemd. God is niet aan het woord, 
hij wordt er niet beschreven. En toch merk je door 
alles heen dat in dit bijzondere verhaal God wel 
aanwezig is. 
 
Ester wordt koningin in een groot machtig land. In 
dat land wordt het joodse volk bedreigd door de 
kwade plannen van minister Haman. Ester moet iets 
doen, maar hoe? 
 

Ze laat zich op haar bijzondere positie leiden door God en doet ook gewoon wat zij denkt dat ze 
moet doen. Zo redt God haar volk. 
 
Vanaf 2 juni vertellen we uit Esther 1 - 9 de spannende verhalen over een Joods meisje dat uit haar 
gezin wordt gehaald en aan de koninklijke harem wordt toegevoegd, maar wat zich toch ook aan de 
spijswetten van haar volk wil houden. Dat heeft echter gevolgen… En dan volgt er een aanslag op 
de koning, maar vervolgens ook op het volk van Ester. Gaat die aanslag lukken? 
 
Na de verhalen over Ester lezen we over de profeet Jona. In Nineve moet iets veranderen, maar hoe 
pak je dat aan? 

Sociale vaardigheden  
Uiteraard zijn we deze weken (opnieuw) bezig met het groepsproces. Van samen een groep zijn 
gingen we naar thuisonderwijs. Daarna mochten er weer halve groepen op school en nu vormen we 
bijna weer met elkaar een hele groep. Voor de ene leerling zal dit proces vanzelfsprekend zijn terwijl 
een ander er meer moeite mee heeft. Met elkaar gaan we voor een fijne afsluiting van dit bijzondere 
schooljaar.  
 
Nieuws vanuit het team 
Juf Riekie is sinds de kerstvakantie ziek thuis. Zij heeft inmiddels alle uitslagen binnen en er is 
gelukkig niets ernstigs aan de hand. Dat is enerzijds een boodschap waar we heel dankbaar voor 
zijn maar anderzijds blijft de zorg dat de klachten nog onvoldoende afgenomen zijn om weer te 
spreken van een gezonde situatie. Inmiddels is, in samenspraak met de huisarts en de bedrijfsarts, 
besloten dat juf Riekie dit schooljaar niet meer fysiek op school aanwezig zal zijn. Dit is verdrietig 
nieuws omdat juf Riekie het graag ook anders had gezien aangezien zij met ingang van 1 augustus 
met vervroegd pensioen gaat. Het liefst had ze haar laatste jaar heel anders beleefd dan nu het 
geval is. We proberen een vorm te zoeken waarin er wel een afscheid kan plaatsvinden; lukt dit niet 
voor de zomervakantie dan doen we dat erna!  
Juf Jenny en juf Marjon hebben aangegeven tot de zomervakantie te willen blijven. Hier zijn wij heel 
blij mee want hiermee is de vervanging van juf Riekie vanaf het begin heel stabiel geweest.  
 
Juf Daniëlle is inmiddels met verlof gegaan. Zij en haar man verwachten deze zomer hun tweede 
kindje. Wij wensen haar een ontspannen verlof toe.  
 
Studiedag ‘toekomstgericht onderwijs’ 
Donderdag 28 mei hebben we, tijdens de studiedag, als team nagedacht over toekomstgerichte 
onderwijszaken. Deze toekomst kan dichtbij zijn (volgend schooljaar) maar ook over een aantal jaar. 
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Ter introductie hebben we gekeken naar een filmpje over de 'Toekomststoel'. Deze stoel staat op het 
bestuurskantoor en was tijdelijk even bij ons op school. 
 
De gedachte achter deze stoel is dat op deze stoel de leerling van de 
toekomst zit op het moment dat je in gesprek gaat over toekomstplannen. 
In het gesprek neem je dan de stem van deze leerling mee. Wat heeft 
deze leerling nodig op het moment dat hij/zij bij ons op school komt? Wat 
heeft hij/zij nodig gedurende zijn/haar basisschoolperiode? Wat heeft 
deze leerling aan bagage nodig als hij/zij de overstap maakt naar het 
voortgezet onderwijs? Welke vaardigheden, competenties en kennis 
willen wij de leerlingen meegeven? Tijden veranderen immers en 
daardoor moeten er wellicht ook andere keuzes gemaakt worden in het 
onderwijs dat gegeven wordt.  
 
De zaken die wij op deze dag besproken hebben, gingen onder andere 
over 'onderzoekend leren', werken in basisgroepen, nieuwe methode 
voor rekenen, cultuureducatie, formatie en scholing. In de laatste periode 
van dit schooljaar zal duidelijk worden welke keuzes wij hebben gemaakt voor het komende 
schooljaar met in gedachten de leerling op de toekomststoel. 
 
Bouw! thuis gaat nog even door 
Een aantal leerlingen bij ons volgen het leesprogramma Bouw! Aan het begin van de coronaperiode 
hebben wij alle ouders waarvan hun kinderen ook Bouw! volgen, gevraagd dagelijks een kwartiertje 
met Bouw! te oefenen. De meeste ouders hebben hieraan gehoor gegeven. En dat hebben we 
gemerkt! Er zijn inmiddels heel veel leerlingen die hun Bouw!diploma hebben gehaald. Dat is erg 
prettig.Het programma mogen we namelijk gebruiken op het moment dat wij een aanvraag doen 
voor een Dyslexie-onderzoek, maar alleen wanneer er wekelijks minimaal 60 minuten aan Bouw! is 
gewerkt. Het is fijn te merken dat veel ouders hier met hun kinderen hieraan toe zijn gekomen. 
 
Ook de komende periode willen we u vragen om zelf met uw zoon/dcohter minimaal 4x per week 15 
minuten te blijven oefenen. Om het aantal contactmomenten binnen de school zoveel mogelijk te 
beperken zal er nog geen tutorlezen buiten de eigen groep plaatsvinden en is het lezen met Bouw! 
op school ook nog vrijwel onmogelijk. Wanneer u bij een toets aankomt, kunt u een mail sturen naar 
de groepsleerkracht of naar w.deprielle@csgdewaard.nl. Zij zal er dan zorg voor dragen dat de 
Bouw!toets wordt afgenomen. 
 
Nieuwsberichten 
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn: 

● Groep 3….daar kikker je van op! 
● Alternatieve avond4daagse 
● GMR lid gezocht 
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