
Nieuwsbrief november 2020 
 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 
 
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand november 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 
3 - 6 november Meeloopochtenden (vervalt) 
4 november Inloopochtend groep 3 t/m 8 (vervalt) 
4 november School gebedsgroep (9.00 uur) 
10 november Ouderraadvergadering 
17 november MR-vergadering 
19 november Engelse dag 
23 november Studiedag; leerlingen zijn vrij 
 
Kind op Maandag 
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.  
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Schoolgebedsgroep 
Op woensdag 4 november komt de schoolgebedsgroep weer bijeen. Gezien de huidige maatregelen 
is er een maximum aan het aantal personen die bij elkaar mogen komen. Wilt u deze woensdag 
deelnemen aan de gebedsgroep dan kunt u zich aanmelden via gebedsgroep@gmail.nl. U ontvangt 
dan bericht terug met het adres waar u om 9.00 uur wordt verwacht. Op deze manier kunnen we de 
aantallen spreiden over diverse adressen.  

Wilt u graag ergens voor laten bidden? In de school hangt bij de ingang van groep 3 en 4 een 
gebedsbus. Kinderen kunnen hier gebedspunten in doen en als ouder kunt u, in een gesloten 
envelop, uw gebedspunt door uw kind in de bus laten stoppen (nu u als ouder zelf niet naar binnen 

kunt). Het is ook mogelijk om gebedspunten te mailen naar 
gebedkeuchenius@gmail.com.  

Het gaat dan om persoonlijke gebeds- en dankpunten van het kind of 
binnen het gezin/familie, bijvoorbeeld ziekte of andere situaties, en 
algemene zaken van school. We willen u vragen om geen 
gebedspunten in te leveren omtrent specifieke (andere) kinderen of 
personeel. Uw gebedspunt wordt dan in het maandelijks gebed 
meegenomen.Uiteraard wordt er vertrouwelijk met je gebedspunten 
omgegaan. 

Onderwijs in coronatijden 
Nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt, hebben we ook weer even naar de maatregelen 
op school gekeken. Nog steeds weren we ouders en externen zoveel mogelijk uit de school. Alleen 
bij uitnodiging laten wij hen toe. Zij melden zich bij de hoofdingang (via kleuterplein) en bellen daar 
aan en wachten zij tot ze ontvangen worden. Er vindt dan registratie plaats, er wordt gevraagd of er 
klachten aanwezig zijn en men desinfecteert de handen. Sinds deze week wordt men ook gevraagd 
om tijdens het bewegen door de school een mondneuskapje te dragen. Wanneer er een vaste 
zitplaats is, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of behandeling, mag dit kapje uiteraard afgezet worden. 
 
Regelmatig krijgen wij telefoon met de vraag of een leerling wel/niet naar school mag ivm klachten 
van de leerling zelf of van huisgenoten. Wij doorlopen dan de beslisboom. Deze wordt, n.a.v. nieuwe 
maatregelen en/of inzichten, telkens aangepast. Op de website vindt u de meest recente versie. U 
kunt vanuit huis dan zelf ook de stappen doorlopen.  
 
Tevens krijgen we te maken met gezinnen waar een positief getest gezinslid aanwezig is. Het gezin 
gaat dan in thuisquarantaine en leerlingen kunnen niet naar school komen. Wanneer dit het geval is, 
vragen we u direct contact op te nemen met in ieder geval juf Anke. Ook is het fijn om met de 
desbetreffende leerkrachten contact op te nemen zodat er afgestemd kan worden hoe en op welke 
manier het schoolwerk thuis gemaakt kan worden waardoor de leerlingen niet te veel lesstof missen.  

Basisgroepen  
Dit schooljaar zijn we weer verder gegaan met ons onderzoek naar het werken in basisgroepen. De 
leerlingen van groep 7 & 8 hadden hier vorig jaar al kennis mee gemaakt en zij zijn direct na de 
zomervakantie gestart om alle middagen in basisgroepsamenstelling te werken. Voor de leerlingen 
van groep 5 & 6 was deze constructie nieuw. Na een aantal schoolweken zijn zij begonnen om op 2 
middagen in basisgroepsamenstelling te werken aan het vak Faqta.  
 
Op de studiedag van 15 oktober hebben de leerkrachten deze eerste periode geëvalueerd. In de 
basisgroepen 5/6 kijken ze terug op een positieve start. Er zijn tweetallen gemaakt, waarbij telkens 
de groepen gecombineerd werden, en de leerlingen zijn enthousiast en werken op een fijne manier 
samen. Ook de leerkrachten van de basisgroepen 7/8 kijken terug op een positieve start. De 
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leerlingen zijn inmiddels gewend aan deze werkvorm en er wordt gekeken dat er van wisselende 
samenwerkingen gebruik wordt gemaakt. Na de herfstvakantie starten ze met de EHBO lessen. 
Tevens gaan we op zoek naar een mogelijkheid dat de basisgroepen gezamenlijk kunnen gymmen 
op maandagmiddag.  
 
Een aantal leerlingen hebben hun ervaring met de basisgroepen beschreven: 
- Jaira en Solenne - 
Ik vind het super leuk in 7/8 want je zit toch met andere mensen. Je doet andere dingen zoals faqta 
en nieuwsbegrip en crea. Je werkt ook op computers dus dat maakt het ook leuker. 
Het nadeel is dat er soms veel herrie is. Je kan ook met veel verschillende mensen samenwerken 
want  we hebben het allemaal hetzelfde niveau. 
 
- Daan en Jamie - 
Waarom denk je dat we in de basisgroep 5/6 werken?  
1) Meer samenwerken en werken met kinderen die je niet zo goed kent.  
2) Om beter samen te werken met kinderen.  
 
Hoe is het samenwerken met je maatje in de basisgroep gegaan? 
1) Heel goed omdat ik veel wist over de onderwerpen.  
2) Heel goed omdat we goed samen kunnen werken.  

 
Wat zou je fijn vinden om nog meer te kunnen doen in de 
basisgroepen?  
1) Gym omdat je met meer mensen bent en dan kan je met meer mensen tegen ook veel mensen.  
2) Knutselen omdat je dan ook meer met je maatje kan samenwerken.  
 
ParnasSys; Ouderportaal 
Voor het registreren van de gegevens van onze leerlingen, het bijhouden van hun ontwikkeling en 
het verwerken van hun resultaten gebruiken wij het programma Parnassys. Dit programma biedt 
tevens de mogelijkheid om u als ouder/verzorger inzage te geven in de gegevens en de resultaten 
van uw kind(eren). Hiervoor is de applicatie Ouderportaal ontwikkeld. U vindt het ouderportaal hier: 
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/ 
 
Zoals u weet vinden wij goede en open communicatie over ‘uw’ kind (en ‘onze’ leerling) heel 
belangrijk. Het ouderportaal is niet bedoeld ter vervanging van de persoonlijke contacten, maar als 
instrument om inzicht te vergroten en samenwerking te versterken. Ook zorgt deze beveiligde 
omgeving ervoor dat we op dit gebied aan de AVG voldoen. Door u te laten meekijken in en 
reageren op het systeem van ParnasSys, blijven de gegevens up-to-date en kunnen we met elkaar 
de kinderen het beste begeleiden.  
 
Met ingang van dit schooljaar vindt u, naast de administratieve gegevens van de leerling, absenties, 
notities en medische gegevens, ook de toetsgegevens van de methodetoetsen en de landelijke 
toetsen (CITO) Op deze manier kunt u zicht houden hoe uw zoon/dochter ervoor staat. Echter zijn 
bij ons de kinderen veel meer dan een kaal cijfer (en dat is wat u ziet in ParnasSys) Zoals altijd 
houden de leerkrachten de overview en kijken zij, wanneer een leerling anders heeft gescoord dan 
verwacht, wat hiervoor de reden kan zijn. Mocht er dan aanleiding zijn om in gesprek te gaan, zullen 
zij contact met u opnemen. Wij vinden het namelijk van belang dat uw kind de ruimte houdt zich te 
ontwikkelen. Een keer een lager cijfer kan een teken zijn van goede & uitdagende lesstof en dat er 
een balans blijft tussen… 
… ruimte geven vs. volgen… 
… laten leren vs. sturen… 
… en dat zowel binnen de school als thuis. Helpt u mee die balans te houden? 
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Wanneer u opmerkt dat er persoonlijke, administratieve en/of medische gegevens niet kloppen én er 
staat een potloodje in de rechterbovenhoek, dan kunt u correcties op deze gegevens doorgeven. Dit 
komt dan als een email bij ons binnen, waarna wij ze moeten accorderen. 
U kunt niet alle gegevens zomaar wijzigen; wij moeten aan de hand van die gegevens vaak ook 
binnen de school iets in onze organisatie wijzigen. Als medische gegevens, zoals allergie-informatie, 
niet correct in het systeem staan, of uw kind is over een allergie heen gegroeid, wilt u dat dan 
doorgeven aan admin.keuchenius@csgdewaard.nl?  
 
Wanneer u niet (meer) over de inloggegevens beschikt die u nodig hebt om het ouderportaal te 
openen, kunt u een mailtje sturen naar admin.keuchenius@csgdewaard.nl. 
 
Leefstijl (methode sociale vaardigheden) 
Komende weken werken we met thema 2: Praten en luisteren. Dit thema gaat over communicatie: 
over praten, luisteren en stil zijn. Allemaal actieve vaardigheden die kinderen gaandeweg leren. 
Volwassenen kunnen daarbij het goede voorbeeld geven. Zo leert uw kind dat vragen stellen en 
luisteren net zo leuk kunnen zijn als zelf iets vertellen. Ook dit thema bestaat uit vier lessen. Alle 
groepen zijn hier ongeveer zes weken mee bezig.  
 
 
 
 
 
 
 
Typecursus  
Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 (en voor eventuele broers/zussen in de brugklas) hebben we 
een gunstig aanbod voor de typecursus van Pica. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u alle 
informatie. 
 
School op Seef - voor de tweede maal het label ontvangen 
Het label van School op Seef is, voor de tweede keer, aan onze school toegekend. School op Seef 
is een initiatief van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland. Het heeft 
zich ten doel gesteld ervoor te zorgen dat leerlingen van de basisschool zich verantwoord en veilig 
gedragen in het verkeer. Met het behalen van het label voldoen we aan de eisen die vanuit de 
commissie worden gesteld. De commissie was erg te spreken over alles wat we op school doen 
m.b.t. verkeer. De feestelijke uitreiking van het label zal nog even op zich laten wachten, maar we 
zijn erg blij met dit resultaat.  
 
Te koop….opbrengst is voor nieuwe leesboeken in de schoolbibliotheek 
Nu het lokaal van groep 7 voorzien is van nieuw meubilair hebben wij tafels en stoelen over. Deze 
willen we verkopen. Mocht u geïnteresseerd zijn in een tafel, stoel of een compleet leerlingsetje kunt 
u dit kenbaar maken bij juf Karin (k.koffijberg@csgdewaard.nl). Zij zal dan met u een moment 
afspreken dat u het kunt bekijken en/of kopen.  We hanteren de volgende prijzen: 

● stoel € 7,50 
● tafel € 7,50 
● leerlingsetje (tafel + stoel) € 12,50 
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Met de opbrengst van deze verkoop zullen we nieuwe leesboeken voor de schoolbibliotheek 
aanschaffen. 
 
Nieuwsberichten 
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn: 

● Start basisgroepen 5/6 
● Kinderboekenweek…. ‘en toen’ 
● It takes a village to raise a child Hoeksche Waard 
● Dag van de leraar 
● Label School op Seef 
● Muziekles in groep 3 met juf Marieke 
● School op Seef - praktische verkeerslessen 
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