
 

Bij Het Krieken  
november 2020 

 
Voor u ligt de nieuwsbrief van november 2020. We zijn alweer aanbeland in november, wat 
gaat de tijd toch snel. De kinderen zijn gewend in de groepen en aan hun juf. We weten 
allemaal dat we in een bijzondere tijd leven. De hele wereld staat op zijn kop door een virus. 
Zo goed en kwaad als dat lukt, slaan we ons hier met zijn allen doorheen. Op het moment 
dat ik dit schrijf, hebben we net gehoord dat de uitgeroepen gedeeltelijke lockdown nog iets 
strenger gaat worden. Publieke instellingen gaan dicht en we mogen ook minder bezoek 
ontvangen thuis. Vooralsnog blijven de scholen open, al dreigt een tijdelijke sluiting in het 
VO in onze regio. We hopen met elkaar dat de basisschool open kan blijven, zodat we 
onderwijs kunnen blijven bieden, iets wat we het liefste doen natuurlijk.  

We hebben in de afgelopen weken al te maken gehad met collega’ s die Corona kregen of 
collega’s die om diverse redenen in quarantaine moesten. Wij doen ons uiterste best om 
binnen de school afstand van elkaar te houden zodat we elkaar niet kunnen besmetten. Tot 
op heden gaat dit goed, al blijft dit natuurlijk goed opletten. Het betreurt ons dat we u niet in 
de school kunnen ontvangen. Nogmaals benadruk ik u hierbij dat u ons altijd mag bellen of 
mailen mocht u iets te bespreken hebben.  

  
Voor nu een hartelijke groet vanuit de Kriekenhof! 
Sanneke Batenburg en Machteld Metz 
 

 

  



Mededelingen 
Deze herfst lezen we verhalen over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land. We 
horen over een paar verkenners die vooruit worden gestuurd en terugkomen met 
ongelooflijke verhalen: In dat beloofde land groeien enorme vruchten, maar er wonen ook 
sterke mensen die hen er nooit in zullen laten. We lezen ook het verhaal van de profeet 
Bileam, die op weg gaat omdat de koning van Moab hem gevraagd heeft om een vloek uit te 
spreken over de Israëlieten. Onderweg wordt Bileam toegesproken door zijn eigen ezel, en 
als hij in Moab komt zegent hij Israël in plaats van dat hij het volk vervloekt. Uiteindelijk 
steken de Israëlieten de Jordaan over, de grens met het beloofde land. Ze lopen zeven 
dagen achter elkaar om de stad Jericho heen, waarna de muren instorten. Stuk voor stuk 
zijn het prachtige verhalen, waar je helemaal in op kunt gaan als je ze hoort of leest. 

De verhalen spelen zich af in een hele andere wereld dan de onze, maar tegelijk zijn ze altijd 
weer actueel. Als je iets heel leuk vindt maar tegelijk ook heel spannend, dan lijk je 
misschien wel een beetje op die Israëlieten die het beloofde land verkend hadden. Als je 
ergens alleen naartoe durft te gaan als iemand met je meegaat, dan lijk je op het volk dat 
niet zonder God verder wilde reizen door de woestijn. En als je niet vergeet dat iemand goed 
voor jou geweest is, dan lijk je op de mannen die Rachab uit Jericho beschermden omdat 
Rachab hen eerder geholpen had. 

Het thema van deze weken is ‘Wijs me de weg’. Die vraag stel je aan iemand die jou verder 
kan helpen. De bijbelverhalen geven aanleiding om na te denken over de vraag wie dat zou 
kunnen zijn.  

Facultatieve gesprekken 
Van 16 t/m 27 november vinden de facultatieve gesprekken plaats. U neemt hieraan deel op 
uitnodiging van de leerkracht. Mocht u niet worden uitgenodigd maar vindt u het wel noodzakelijk te 
spreken met de leerkracht van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht.  
Het gesprek kan niet op school plaatsvinden. De leerkracht zal met u afstemmen hoe dit zal 
plaatsvinden.  
 
Herhaling BHV cursus  
Juf Ina, juf Jacqueline, juf Ankie, juf Lianne, juf Machteld en juf Sanneke zijn op 7 oktober 2020 voor 
een BHV herhalingscursus geweest. 
 
Klankbordgroep 
Herhaalde oproep 
Op 17 november willen we graag een klankbordgroep avond houden. Omdat we nog steeds niet 
fysiek bij elkaar kunnen komen, hebben we besloten dit digitaal te doen. We zouden graag vanuit 
iedere klas een ouder willen. Het onderwerp dat we gaan behandelen: Hoe zorgen we er voor dat 
school en ouders goed in verbinding blijven nu we in de tijd van Corona leven.  
 
Lijkt het u leuk om mee te doen aan deze avond (19.00u - 20.00u)? Stuurt u dan een mail naar 
m.metz@csgdewaard.nl en s.batenburg@csgdewaard.nl .  
 
Techniekmiddag 
Op 17 november zal er weer een techniekmiddag plaatsvinden met deze keer als thema geluid. 
 
Verkeersles 
In de week van 23 november zullen de verkeerslessen weer plaatsvinden op het schoolplein en 
daarbuiten. Wilt u er weer voor zorgen dat uw zoon/dochter op de fiets naar school komt? 
Op 9 november komt er een vrachtwagen van 16 meter lang, 2.50 meter breed en 4 meter hoog. 
Deze zal geparkeerd worden op de parkeerplaats. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen die ochtend 
les over veiligheid rondom vrachtwagens in het verkeer.  



 
Sinterklaas 
Gezien de maatregelen rondom de Corona, weten we nog niet precies hoe wij dit jaar Sinterklaas 
kunnen vieren. Wij gaan er natuurlijk een super leuke dag van maken met de kinderen. Wij hopen u 
hier later meer over te vertellen.  
 
Kerst 
Ieder jaar vieren we natuurlijk het kerstfeest. Dat doen we afwisselend. Het ene jaar is dit in de kerk 
met ouders erbij, het andere jaar in de klas. Dit jaar stond al op het programma dat we dit in de 
klassen vieren, wat nu met de ontwikkelingen rondom Corona goed uit komt. We zullen u later 
informeren over tijden.  
 
Jarigen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 nov Jesse gr 8 16 nov Melissa gr 6 

3 nov Abel gr 4 18 nov Guusje gr 7 

7 nov Jan gr 5 29 nov Casper gr 3 

7 nov Janniek gr 4  

10 nov Michelle gr 8  

12 nov Feike gr 3  
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