
 WEEKBRIEF 4 SEPTEMBER 2020 

 
● ZENDING 
Ook in dit schooljaar sparen we voor ons sponsorkind Iftu Bullo Dube uit Ethiopië. Elke 
maandag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje in de klas doen. Deze week hebben 
we  €33,25 opgehaald. 
 
● TREFWOORD  
De afgelopen week zijn we ook met Trefwoord het schooljaar gestart met een startweek. 
Vanaf volgende week beginnen we met het thema ‘overgaan’. Kinderen maken, zoals ieder 
mens, regelmatig overgangen mee in hun leven: van vrije tijd naar school, van de ene klas 
naar de andere…. Vertrouwen en angst, verwachting, spanning en verlangen zijn gevoelens 
die bij een overgang kunnen voorkomen. In de Bijbelverhalen van deze week laat de farao 
de Israëlieten heel hard werken. God stuurt Mozes en Aäron om zijn volk te bevrijden, maar 
farao laat het volk niet gaan. 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● De broers, de koning en de slangen - Exodus 5 en 7 
● De Nijl, de kikkers en de muggen - Exodus 7 en 9 

 
De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. Zij doorlopen in twee 
jaar in grote lijnen de verhalen uit de Bijbel. De Bijbelverhalen voor deze 
week zijn: 

● De Schepping - Genesis 1 
● In de hof van Eden - Genesis 2 

 
● LIEF EN LEED 
Juf Bianca de Jonge is in blijde verwachting van haar derde kindje. Vanaf de kerstvakantie 
zal zij met zwangerschapsverlof gaan. We zijn blij u te kunnen vertellen dat we al een 
invaller voor haar hebben gevonden: juf José van Meeningen zal haar dan komen vervangen! 
 
● LIEF EN LEED 2 
Op 14 augustus was juf Annemieke van der Endt 25 jaar juf! Zij is 
haar loopbaan in Spijkenisse begonnen, daarna heeft ze in 
Numansdorp gewerkt. In 2016 is ze bij ons op school begonnen. Op 
de startvergadering hebben we haar al een beetje in het zonnetje 
gezet en binnenkort gaan we het met het team nog vieren. 
 
● STAGIAIRES 
Ook dit schooljaar bieden wij de gelegenheid aan stagiaires om het vak te leren! Dit jaar op 
verschillende vakgebieden: toekomstige leerkrachten, onderwijsassistenten en vakleerkracht 
bewegingsonderwijs. Zowel op woensdag als op donderdag zullen er tijdens de gymlessen 
stagiaires aanwezig zijn: 

● op woensdag Tim Duifhuizen; 
● op donderdag Serena Herweijer en Liza Rosmolen. 
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In de komende weekbrieven zullen zij en de andere stagiaires zich aan u voorstellen. 
Vandaag stelt Tim zich voor. 

Beste jongens, meisjes ouder(s), verzorger(s) en andere relaties, 

Mijn naam is Tim Duifhuizen. Ik ben 30 jaar en woon samen met 
mijn vrouw (30 jaar) en 2 kinderen in Oud-Beijerland. Onze oudste 
is 2 jaar en de jongste is 4 maanden. Ik werk al 12 jaar bij het 
Korps Mariniers en ik heb daar verschillende functies uitgevoerd. 
Maar door heel veel te sporten om fit te blijven als marinier, 
groeide voor mij het verlangen om zelf ook sportlessen te geven. Ik 
ben toen bij het Korps Mariniers sportdocent geworden. Maar dat 
was voor mij niet genoeg en daarom heb ik mij in de afgelopen 
jaren georiënteerd op het beroep van sportdocent op school. Ik 
heb voor mijn opleiding tot sportdocent bij de Mariniers ook les 

moeten geven aan de leerlingen van de basisschool. Ik vond het zo leuk om les te geven op 
de basisschool, dat ik dit veel vaker wilde gaan doen. Daarom ben ik in 2017 begonnen met 
mijn opleiding tot sportdocent. Ik ga in dit schooljaar mijn laatste schooljaar in en daarna 
heb ik mijn diploma. Dan mag ik helemaal alleen les geven aan jullie, maar tot die tijd zal ik 
samen met meester Rowin lesgeven tot de kerstvakantie. Ik heb er heel veel zin om met 
jullie dit avontuur aan te gaan, jullie ook met mij? Tot snel!
Meester Tim 

● KWINK 
De eerste lessen van Kwink zijn gericht op het vormen van een positieve groep. Het thema 
van de eerste les is dan ook ‘een prettige groep’. De kinderen leren samen met de anderen 
te werken aan een prettige en veilige groep (deze les hoort bij de competenties: besef van 
jezelf en besef van de ander).  
De Kwink van de week is: 

● WERK SAMEN AAN EEN PRETTIGE GROEP! - onderbouw 
● VEILIGE GROEP? DIE MAAK JE SAMEN! - midden-en bovenbouw 

 
● KWINK OUDERBRIEF EN KOELKASTPOSTER 
In de bijlage vindt u de ouderbrief van Kwink, met daarin informatie over de eerste vijf 
lessen. We werken twee weken over een les. Voor thuis is er ook een koelkastposter om op 
te hangen, zodat u thuis met uw kind(eren) over de lessen kunt praten. Als u een geprinte 
versie van de koelkastposter wilt kunt u dit aan de leerkracht doorgeven.  
 
● GOUDEN WEKEN 

De Gouden Weken… Dat is de periode van de eerste schooldag tot aan 
de herfstvakantie. Die eerste zes tot acht weken zijn cruciaal voor het 
creëren van een fijne sfeer in de groep. Dat is de reden dat we hier in 
de klas ook extra aandacht aan besteden. Met Kwink werken we aan de 
groepsvormingslessen en samen met de kinderen hebben we aan de 
hand van de gouden schoolregels (zie hieronder) de groepsafspraken 

gemaakt. In de eerste schoolweken zullen er ook met regelmaat activiteiten/opdrachten 
plaatsvinden om een positieve groep te vormen.  
 
● GOUDEN REGELS 
Aan de hand van onze kernwaarden: respect, samen, gelukkig hebben we drie gouden 
schoolregels opgesteld: 
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 1. Iedereen mag rustig spelen en werken, lukt dat niet dan laten we dat elkaar 
netjes merken 
 2. We helpen elkaar en hulp vragen is niet raar 
 3. Wees jezelf en pas je aan, dan zal het met elkaar beter gaan 

 
● KEYBOARDLES 
De komende zes weken zullen de kinderen uit groep 4 t/m 8 op maandag keyboardles 
krijgen van de muziekmeester Jago van Dam. Het betreft een lessenserie van 3 weken: 

● groep 4, 6 en 7a op: 7, 14 en 21 september; 
● groep 5, 7b en 8 op: 28 september, 5 en 12 oktober. 

De lessen vinden onder schooltijd plaats in het speellokaal. 
 
● INFORMATIEAVOND 
De informatieavond gaat niet door. Aanstaande dinsdag 8 september zullen de leerkrachten 
de informatie van hun groep over het komende schooljaar naar de ouders mailen. Ook zullen 
zij een vragendocument met de ouders delen, waarop de ouders hun vragen kunnen 
noteren. De leerkrachten zullen die vragen in de loop van de week beantwoorden. 
 
● OUDERVERTELGESPREKKEN 
De oudervertelgesprekken staan gepland op donderdag 17 september en dinsdag 22 
september. Deze gesprekken zullen online plaatsvinden. In de bijlage vindt u hier meer 
informatie over. 
 
● MEET THE PARENTS 
In tegenstelling tot onze eerste berichtgeving en wat er op de jaarplanning staat, vindt de 
eerste Meet the Parents, plaats op woensdag 9 september van 11:15 - 12:15 uur op een 
deel van het schoolplein. Het doel van deze informele ontmoetingsbijeenkomst is om elkaar 
beter te leren kennen en informatie uit te wisselen.  
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij: 
Ineke Stooker (moeder Julian gr. 1/2b) en Lianne van Dam (moeder van Jian 
gr.5), juf Jeanet Duijts (gr. 3) of Helma Heesterman. 
 
● SCHOOLGIDS 
De nieuwe schoolgids staat weer op de website. In de schoolgids vindt u 
uitgebreide informatie over onze school. De kunt u vinden onder het kopje 
‘onze school’, rechts bovenaan kunt u de schoolgids downloaden en zo nodig 
opslaan of printen.  
 
● WEBSITE 
Onze website is weer bijna helemaal actueel. De komende weken zullen er 
ook berichten bij de groepen verschijnen.  Op onze website vindt u algemene 
informatie over de school, onder andere ook het gym-en zwemrooster. 
 
● OUDERPORTAAL EN PERSOONSGEGEVENS 

Op het ouderportaal van parnassys vindt u onder het kopje profiel (rechts 
bovenaan op de roze balk) uw gegevens. We willen u vragen om te 
controleren of de gegevens nog correct zijn. Voor ons is het belangrijk dat wij 
over de juiste telefoonnummers beschikken. Mocht dat niet het geval zijn dan 
kunt u op het potloodje klikken en de wijzigingen doorgeven. Wij ontvangen 
dan een mail en zullen de gegevens zo snel mogelijk aanpassen. Mocht u 
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problemen met inloggen hebben of uw inloggegevens niet meer hebben dan kunt u een 
mailtje sturen naar:h.heesterman@csgdewaard.nl 
 
● EXTRA VERLOF 
Volgens de Leerplichtwet bent u als ouder/verzorger verplicht er zorg voor te dragen dat uw 
kind de school bezoekt. Afwezigheid wegens ziekte, doktersbezoek e.d. kunt u doorgeven 
aan Rosita Molsbergen (conciërge). Alle andere vormen van verlof moet u aanvragen bij 
Helma Heesterman (directeur). Extra vrij kan slechts in beperkte mate gegeven worden (zie 
ook de schoolgids). Bij (vermoeden van) ongeoorloofd verzuim, is de directie verplicht dit te 
melden bij de leerplichtambtenaar. 
 
● VERKOUDHEID 
Aanvullende informatie: 
Zowel personeel als kinderen vanaf groep 3 met verkoudheidsklachten blijven thuis (zie 
protocol basisonderwijs pag.6 thuisblijfregels-gezondheid leerlingen). Als uit de test blijkt dat 
zij geen corona hebben en zij daartoe in staat zijn, mogen zij weer naar school (zie website 
Rijksoverheid). Als de klachten verergeren of na een week nog niet over zijn moeten zij zich 
opnieuw laten testen en blijven thuis totdat zij de uitslag hebben.  
 
● JAARPLANNING 
Deze week hebben alle oudste kinderen van het gezin die bij ons op school zitten, de 
jaarplanning meegekregen. De digitale versie heeft u voor de zomervakantie ontvangen en is 
ook te vinden op onze website. Indien nodig kunt u een extra jaarplanning vragen aan onze 
conciërge Rosita. 

 
● SCHOOLKAMP GROEP 8 
Het schoolkamp van groep 8 hebben we verzet naar 10 t/m 12 mei 2020. 
 
● AGENDA 
Datum Activiteit 

7 september Keyboardles groep 4, 6 en 7a 

7 september Medezeggenschapsraad 

8 september Informatie over de groepen wordt gemaild (voorheen 
informatieavond) 

9 september Meet the parents (11:15 uur op deel schoolplein) 

11 september Workshop groep 8 en afsluiting project afvalvrije school 

11 september Kidsraad 

14 t/m 18 september Schoolbrengweek (School op Seef) 

14 september Keyboardles groep 4, 6 en 7a 

15 september Prinsjesdag 

17 september (t/m) en 22 
september 

Oudervertelgesprekken  
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● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
Datum Activiteit 

19 september World Cleanup Day - 10.00- 11:00 uur Maximaplein Puttershoek 
https://www.worldcleanupday.nl/ 

 
● BIJLAGEN: 

○ Informatie Oudervertelgesprekken 
○ TSO nieuws augustus 2020 
○ Kwink ouderbrief 1 
○ Kwink koelkastposter 
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