
          
 

             maandbrief oktober 2020                  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Geachte ouders, 
 
Hierbij de maandbrief voor deze maand. De maandbrief kunt u altijd terugvinden op onze 
website. 
 
- Corona en school. 
In overleg met het College van Bestuur hebben we besloten -minimaal- tot de 
herfstvakantie niet mee te doen aan buitenschoolse activiteiten. Tevens komen er tot de 
herfstvakantie onder schooltijd -behoudens externe deskundigen- geen andere volwassenen 
in school. Als u vragen heeft: bel ons, app ons of roep ons naar de afscheiding van het 
schoolplein. Wederzijds contact is en blijft voor iedereen erg belangrijk. 
Buiten het plein staan geregeld veel ouders bij elkaar. We vragen ouders ook buiten het 
schoolplein 1,5 meter afstand te houden van elkaar en de toegang tot het schoolplein voor 
onze kinderen niet te blokkeren. 
De gezondheid en de veiligheid van onze leerlingen, de ouders en leerkrachten zijn 
prioriteit. We willen door te weinig afstand houden niet het risico lopen dat iemand besmet 
wordt met covid-19. Voorkomen is beter dan genezen.  
 
- Op tijd. 
Om 8.15 uur mogen de kinderen op het schoolplein en gaat het kleuterhek open. Enkele 
leerlingen komen soms te laat naar school. We willen op tijd met de lessen beginnen.  
We zien de kinderen graag op tijd in de groep verschijnen! b.v.d. 
 
 - Kinderboekenweek. 
Ook dit jaar organiseren wij in deze periode verschillende activiteiten om de kinderen 
enthousiast te maken voor het (voor)lezen. Op 30 september ging de 
Kinderboekenweek van start. Het thema van de nationale Kinderboekenweek is dit jaar 
‘En toen?’  Dit jaar staan in de Kinderboekenweek gebeurtenissen uit de geschiedenis 
centraal. Enkele geplande activiteiten: 
* 30 september: opening 
Alle leerkrachten en een aantal kinderen kwamen verkleed naar school als een historisch 
figuur. Hierbij werd een passend verhaal voorgelezen/verteld. 
Om 10:00 uur volgde online de feestelijke opening van de Kinderboekenweek. Dit jaar werd 
de Kinderboekenweek voor het eerst met alle scholen tegelijkertijd geopend! Vanaf 10.00 
uur kon iedereen de feestelijke opening live volgen op www.kinderboekenweek.nl  
* 5 oktober 
De boeken schrijfster Annemarie Bon brengt een bezoek aan de groepen 3 t/m 7.  
11:00-12:00 uur: Groep 3/4 
13:15-14:15 uur: Groep 5 

14:15-15:15 uur: Groep 6/7 

*6 oktober: boekdaten.  

Een variant van speeddaten waarin kinderen elkaar 1 minuut interviewen over een leesboek 

(boekdaten).  Na iedere ‘date’ kruisen de kinderen aan of ze het boek zouden willen lezen.  

De kinderen nemen hiervoor hun favoriete boek mee naar school.  

* 7 oktober: groep 8 

gastles door oorlogsveteraan: ‘Na de oorlog’  

Verder organiseert elke groep een aantal ‘eigen’ activiteiten rond het thema ‘En toen?’.  



- Kinderboekenverkoop: 8 oktober. 
De organisatie van de kinderboekenverkoop gebeurt dit jaar op een andere manier. 
De kinderen lopen met hun groep een rondje op de boekenmarkt en bekijken de boeken.  

In de klas vullen de leerlingen een verlanglijstje in met boeken wensen. (Het lijstje 

ontvangen zij van Boekhandel Schouten). Het lijstje gaat vervolgens met de kinderen mee 

naar huis. Samen met hun ouders kunnen de kinderen t/m 24 oktober met hun 

verlanglijstje naar boekwinkel Schouten in Strijen gaan om het boek/de boeken te kopen.  

Uiteraard kunnen er ook op de boekenmarkt zelf boeken worden gekocht (contant of pin), 

maar er komen geen ouders in de school. Leerlingen mogen dit met toestemming van hun 

ouders dus zelf regelen.  

 

- Lezen. 
Na de herfstvakantie starten we in groep 8 met de school voorrondes voorlezen i.v.m. de 
voorleeswedstrijd Hoeksche Waard 2021. 
 
- Dag van de leraar. 
Op maandag 5 oktober is het de dag van de leraar.  
Ook in de rest van de wereld is het dan World Teachers’ Day. UNESCO en de International 
Labour Organisation vragen elk jaar op 5 oktober de aandacht van overheden, ouders en 
leerlingen voor de belangrijke rol die leraren spelen bij de ontwikkeling van kinderen overal 
ter wereld.  
 
- Godsdienstonderwijs. 
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. 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 prachtige verhalen! 
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.  
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.  
Week 41: 5 t/m 9 oktober 2020 
Mozes gaat de berg op, Exodus 24:12-18 en 31:18 
Het gouden kalf, Exodus 32:1-6 
Mozes komt terug, Exodus 32:15-20 
Week 42/43: 12 t/m 23 oktober 2020 
Gaat God nog mee?, Exodus 33 
Nieuwe stenen platen, Exodus 34:1-10 
Vertrek van de Sinaï, Numeri 10:11-36 
Week 44: 26 t/m 30 oktober 2020 
Verkenners, Numeri 13:1-24 
Is dat nou een beloofd land?, Numeri 13:25-33 
Gaan we of gaan we niet?, Numeri 14:1-9 

- Programmeren. 
Op maandagmorgen verricht meester Daan v.d. Pol diverse ICT werkzaamheden binnen de 
school. In deze tijd gaat hij ook programmeren met groepjes leerlingen. 
Hiermee zijn wij eind september gestart in de bovenbouw. Elke week komen een aantal 
leerlingen aan bod. 
 
- Voortgezet Onderwijs. 
Het Wellantcollege komt op 5 oktober naar groep 8 om hen informatie te geven over hun 



school. Op 8 oktober brengen de leerlingen van groep 8 een bezoek aan het Hoeksch 
Lyceum. De leerlingen hebben daar een science - en een klimles. De groep wordt om 12.50 
uur op het ‘Hoeksch’ verwacht. De lessen eindigen om 14.45 uur. Vervoer is geregeld. 
Na de herfstvakantie vinden meestal de scholenmarkten van het voortgezet onderwijs 
plaats. Deze scholen geven dan informatie over de onderwijsmogelijkheden op hun scholen.  
Of deze markten dit jaar doorgaan is nog onduidelijk. 
Op dinsdag 10 november wordt -onder voorbehoud van Covid-19- in het lokaal van groep 8 
een algemene informatieavond gehouden over het voortgezet onderwijs. Ouders en 
leerlingen van groep 8 zijn hierbij van harte welkom! Houdt u deze avond alvast vrij? 
 
- Herfstvakantie. 
De herfstvakantie is van 19 oktober t/m 23 oktober.  
 
- Herfstvakantie. 
Er vindt voorlopig geen luizencontrole plaats in school.  We hebben -als ouders weer in 
school mogen- dringend behoefte aan uitbreiding van het ‘luizen’team. 
Ouders kunnen voor informatie en om zich aan te melden contact opnemen met Jedidja 
Hoogendoorn, moeder van Nikki.  
We verzoeken u om uw kind(eren) goed in de gaten te houden en af en toe zelf te 
controleren op de aanwezigheid van hoofdluis. 
 
- Overeenkomst ouderbijdrage. 
Denkt u nog aan het inleveren van het onderste strookje van deze overeenkomst? 
 
- Ouderraad. 
De begroting voor het komende schooljaar is besproken en goedgekeurd. 
In principe gaan dit schooljaar alle geplande activiteiten door, evt. in aangepaste vorm in 
verband met afgekondigde coronamaatregelen. De OR geeft uit de reserves €1500,00 
aan school. Dit geld zal gebruikt worden voor ICT. Er worden chromebooks en evt. Ipads 
voor aangeschaft. De Ipads worden gebruikt voor het leren programmeren door de 
kinderen.  
Er is een nieuw lid in de ouderraad. Haar naam is Sylvia Bisschop, moeder van Bo  
(groep 1). We heten haar van harte welkom in onze ouderraad. 

 
- Gesprekken met ouders en leerlingen. 
Vanaf 5 oktober worden de start- en ambitiegesprekken gehouden. Hierover heeft u de 
afgelopen week al meer informatie gehad. We hopen op goede gesprekken met elkaar! 
Tijdens deze gesprekken staat in alle groepen het welzijn van de kinderen centraal. 

 
- Medezeggenschapsraad. 
Op donderdag 8 oktober a.s. vergadert de medezeggenschapsraad.  
Als u bepaalde zaken besproken wilt hebben, kunt u dit delen met de voorzitter mevr. M. 
Paulissen van de MR of de secretaris, juf Jacqueline v.d. Bosch. Dit kan per mail of 
telefonisch. 
email: j.vandenbosch@csgdewaard.nl  
 
- Inspectiebezoek. 
Op 18 september jl. is het bestuursgesprek met de inspecteur geweest. Dit gesprek is  goed 
verlopen. CSG De Waard heeft aan de hand van een presentatie verteld hoe de kwaliteit en 
de kwaliteitszorg binnen CSG De Waard eruitzien. De inspecteur ziet geen noodzaak 
tot een vierjaarlijks onderzoek op korte termijn en complimenteert de teams 
met de wijze waarop zij het thuisonderwijs hebben vormgegeven!  
Op 26 oktober brengt de inspectie een bezoek aan onze school. Hij zal deze morgen in 
gesprek gaan met de directie en IB’er van onze school. 
Gesprekspunten: 
* Het bespreken van thema’s kwaliteitsverbetering, motieven, doelen en wijze van 
evaluatie. 

mailto:j.vandenbosch@csgdewaard.nl


* samenstelling leerling populatie en reflectie op de keuze en uitwerking van de verbeter- 
thema's. 
Wij zien het gesprek met vertrouwen tegemoet.  
 
We wensen iedereen een goede en gezonde maand toe. 
 
Met vriendelijke groet 
mede namens de collega’s, 
 
dhr. S. van Schaik.  
 

 
 

De opening van de Kinderboekenweek. 


