
 

Bij Het Krieken  
oktober 2020 

 
 
De afgelopen weken is er in de klassen aandacht besteed aan de kernwaarden van De Kriekenhof. 
Hoe gedragen we ons en wat vinden we belangrijk? 
 

- Wij zijn enthousiast en vinden het fijn, om een onderdeel van De Kriekenhof te zijn. 
- Op De Kriekenhof laten we merken, hoe we rustig kunnen (samen) werken.  
- Voor elkaar en de spullen zorgen we goed, bij ons op school zijn we verantwoordelijk en 

weten we hoe dat moet. 
- Groot of klein, jongen of meid, wij genieten van deze veelzijdigheid. Wees wie je bent en 

gebruik je talent! 
 
We leren de kinderen deze regels ook aan.  
De kinderen vinden inmiddels hun draai in de klassen. Ze zijn aan de juffen gewend en andersom is 
dat ook het geval. De groepsvorming begint vorm te krijgen. De kinderen van de midden- en 
bovenbouw maken deze periode hun eerste toetsen. Zo langzamerhand begint het leven in de 
klassen weer ‘gewoon’ te worden voor iedereen. Over een paar weken is het alweer herfstvakantie. 
Wij wensen u en de kinderen een fijne week toe, waar iedereen heerlijk kan uitrusten.  

 
Sanneke Batenburg en Machteld Metz 

 
 
 
 
 

 



 
Mededelingen 
Corona en maatregelen 
Helaas leven we momenteel nog steeds in een 
periode die zich laat leiden door alle maatregelen 
rondom COVID-19. Ook op school hebben we hier 
mee te maken. Vooralsnog zien we dat iedereen zich 
goed aan de gestelde maatregelen houdt. Als ouder 
kunt u enkel de school betreden op uitnodiging van 
het personeel. Als u de school dan betreedt, dan moet 
u zichzelf registreren en uw handen desinfecteren.  
We vinden het fijn dat u zich zo goed aan de regels 
houdt mbt betreden van het schoolplein. 
Laten we met elkaar scherp blijven op het bewaren van de afstand ook buiten het 
schoolplein.  
 
Studiedag 18 september 2020 
18 september hebben wij samen met basisschool De Vliet een studiedag gehad met als thema 
´Onderzoekend leren´. Marianne van het wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit heeft 
deze dag verzorgd. Het doel van deze dag was om met elkaar achter het volgende te komen: 

- Wat is onderzoekend leren? 
- Wat zijn onderzoeksvaardigheden?  
- Wat is een goede onderzoeksvraag? 
- Hoe ga ik aan de slag? 

 
 
Studiedag 1 oktober 2020 
Op donderdag 1 oktober heeft het team van De Kriekenhof een studiedag.Tijdens deze dag zullen de 
kwaliteitsteams bij elkaar komen. De kwaliteitsteams zijn teams waarin verschillende leerkrachten 
plaatsnemen en werken aan doelen uit ons jaarplan.  
 
De kwaliteitsteams van het schooljaar 2020-2021 zijn: 

● Onderzoekend leren 
● IGDI en planmatig handelen 
● Executieve functies 
● Begrijpend lezen 
● Taal en lezen 

 
Daarnaast hebben we ook nog een aantal kleinere werkteams. Deze houden zich bezig met: 



● Het continurooster 
● Godsdienstonderwijs 
● Doorgaande lijn 
● Plusklas 

  
Ruimtegebruik 
Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, hebben we momenteel veel kleuters op school. De school is aan 
het groeien en we proberen hierbij iedereen een goed plekje te bieden.  
We zijn al geruime tijd bezig met het zoeken naar goede oplossingen voor uitbreiding van het aantal 
leslokalen. Hierbij zijn we gebonden aan diverse kaders en regels. Deze pogingen hebben nog niet tot 
het gewenste resultaat geleid.  
 
Uiteindelijk hebben wij hierdoor een aantal besluiten moeten nemen: 

● We nemen het komende schooljaar geen nieuwe kleuters meer aan (muv de ingeschreven 
kinderen). 

● We plaatsen enkel nog tussentijdse instroomleerlingen in groepen waar het maximum 
aantal leerlingen nog niet is overschreden. 

● Groep 1/2b heeft een extra groot lokaal (voorheen speellokaal). Hierdoor kunnen er iets 
meer leerlingen in de klas. Om er voor te zorgen dat ieder kind 'gezien' wordt, staan er een 
aantal dagen twee leerkrachten voor de groep. 

● Er worden een aantal kleine aanpassingen gedaan in het gebouw waardoor de doorstroom 
voor de kleuters vergemakkelijkt wordt: een keukenblok (incl koelkast) in gr 1/2b, een extra 
deur in het lokaal zodat de route naar het toilet makkelijker wordt en er een betere 
samenwerking met gr 1/2a kan zijn, kiepramen worden aangebracht op hoogte voor een 
betere ventilatie.  

● In januari start een instroomgroep. Deze groep krijgt eigen leerkracht(en). Ze zullen het 
lokaal delen met groep 1/2b, maar ook gebruik maken van groep 1/2a en het Kivido lokaal. 
Dit betekent dat er een nauwe samenwerking en goede afstemming is tussen de 
kleutergroepen.  

 
Kijkavond 15-10-2020 vervalt 
We kunnen wegens de maatregelen rondom COVID- 19 geen kijkavond houden. Hopelijk kunnen we 
later dit schooljaar u weer ontvangen op school.  
 
Topondernemers voor groep 3 t/m 8 
Vanaf groep 3 zijn we gestart met een nieuwe methode voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, 
biologie en techniek. Deze methode heet Topondernemers. Marcel van Oosterwijk, van school in 
Balans, begeleidt ons met het werken van de methode Topondernemers.  
 
De week tegen het pesten  
Op het schoolplein hebben we een stoeptegel met het Lieveheersbeestje, wat symbool staat 'tegen 
pesten en zinloos geweld'. Wat houdt het lieveheersbeestje nou eigenlijk precies in bij het pesten? 
Het lieveheersbeestje staat als symbool tegen het pesten, maar ook tegen zinloos geweld. Vaak zie je 
daarom ook op scholen stoeptegels, met daarop afgebeeld een lieveheersbeestje. Het 
lieveheersbeestje staat namelijk voor liefde en geluk. Dit zorgt ervoor dat er op scholen door middel 
van deze stoeptegel mensen worden herinnerd dat voornamelijk pesten niet goed is en er niet meer 
gepest wordt op scholen. Helaas gebeurt het pesten op scholen nog teveel. Wij vinden het ook zeer 
belangrijk om als school hier goed op te letten en aandacht aan te besteden, want wij willen natuurlijk 
dat dit wordt tegengegaan. 

Overig nieuws 

Kinderboekenweek en cultuur circuits 



Woensdag 30 september liepen de leerkrachten verkleed over het plein om het startsein te geven van 
de kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: En toen?  

We gaan terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger 
tastbaar wordt. We lezen onder andere spannende verhalen over ridders, verplaatsen ons in 
oorlogstijd en komen van alles te weten over de Oudheid.......... In alle groepen zal er aandacht 
besteed worden aan boeken over geschiedenis. 

Tijdens de kinderboekenweek, zullen de kinderen ook deelnemen aan cultuur circuits. De kinderen 
gaan dan met kinderen uit andere (hogere/lagere) groepen aan de slag, groepsdoorbrekend noemen 
we dit. Ze gaan onder andere grotschilderingen maken (tijd van de jagers en boeren), een 
kettingreactie maken (tijd van Pruiken en Revoluties & Burgers en stoommachines) en een kasteel 
bouwen (tijd van de Grieken en Romeinen). We laten de kinderboekenweek een week langer 
doorgaan, zodat we lekker lang aandacht kunnen besteden aan boeken en geschiedenis. 

 

 

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen 
graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de 
kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste 
kinderboeken!  

Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!  

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  

● U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw 
lokale Bruna-winkel of online en levert de kassabon/ factuur vóór 15 november 2020 in op 
school.  

● Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.  
● Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.  
● We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 

leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.  

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de 
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 



Kamp groep 8 
Het kamp van groep 8 moesten we helaas ook aflassen. Om de kinderen van groep 8 toch een mooie 
herinnering mee te kunnen geven, hebben zij een alternatief kamp gehad. Ze hebben twee dagen met 
elkaar het spel ‘Wie is de mol?’ gespeeld. Vol overgave hebben zij zich met elkaar in het spel gestort. 
Ze hebben met elkaar pizza gemaakt en gebakken. Samen met de juffen hebben zij dit op school 
gegeten. Daarna hebben ze met elkaar de bonte avond gehouden, gelasergamed en uiteindelijk 
hebben ze met elkaar op school geslapen! De volgende ochtend ging het spel natuurlijk weer verder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkeerslessen 
Onze school heeft het label “School op Seef”. Om 
dit label te behouden zijn we verplicht om 
verkeerslessen te geven in alle groepen. In de 
groepen worden theorielessen gegeven met 
behulp van de verkeersmethode van Veilig 

verkeer Nederland en daarnaast moeten er ook een aantal praktijklessen gegeven worden. De 
afgelopen jaren hebben wij meegedaan aan de Groene Voetstappen. Dit is een klein beetje 
veranderd. De leerkrachten houden samen met de leerlingen op de school breng monitor via het 
digibord bij hoe ze naar school zijn gekomen. 
 
Tijdens de Schoolbrengweek roepen scholen de ouders en leerlingen op om zoveel mogelijk lopend 
of op de fiets naar school te gaan. 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, 
● Goed voor het milieu, 
● ... en het is nog eens leuk ook! 



 

Dag van de leraar 
De Dag van de Leraar is de Nederlandse variant van de internationale 
World Teachers' Day. De Dag van de Leraar valt in de Nationale 
Onderwijsweek en is bedoeld als een feestdag voor alle leraren in 
Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van 
onderwijs. In Nederland wordt op deze dag de docent van het jaar 
bekend gemaakt. De dag van de leraar is op 5 oktober.  

 
 
 
 
  



Jarigen 
 
3 okt. Keano gr 5/6 18 okt. Pepe gr 3 

9 okt. Olivia gr 7 20 okt. Saar gr 1/2B 

11 okt. Merle gr 8 22 okt. Kim gr 7 

14 okt. Lotte gr ½ B 25 okt. Pepijn gr 1/2B 

15 okt. Luuk gr 4 25 okt. Florian gr 3 

16 okt. Dennis gr 8 18 okt. Pepe gr 3 

16 okt. Seth gr 5/6 20 okt. Saar gr 1/2B 
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