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Vanuit de directie  
De voorjaarsvakantie ligt inmiddels alweer twee weken achter ons. Het blijft een 
bijzondere tijd waarin we leven. We zijn heel blij dat de kinderen weer op school zijn. 
Het schakelen tussen onderwijs geven aan de groep op school en één of meerdere 
kinderen die thuis zijn met verkoudheidsklachten, blijft een uitdaging. We doen ons best 
en zijn heel blij en dankbaar voor de verantwoording die u als ouder neemt om het 
corona-virus zo goed mogelijk buiten de school te houden en uw kind thuis te houden 
bij klachten en eventueel te laten testen. Uit persoonlijke ervaring kan ik er helaas over 
meepraten wat het betekent om corona te hebben en de impact die het op een gezin 
heeft. Helaas verloopt mijn herstel erg traag. Ik moet een balans zoeken tussen fysiek 
aanwezig zijn op school en mijn werk doen vanuit huis. Als u met mij in contact wil 
komen, kunt u mij het beste een mail sturen.  Door ons allen zo goed mogelijk aan de 
maatregelen te houden, hopen we het virus in de kiem te kunnen smoren en zoveel 
mogelijk buiten de school te houden.  
 
De leerkrachten hebben de afgelopen weken gesprekken gevoerd over de voortgang en 
ontwikkeling van uw kind(eren). Momenteel worden de cito’s afgenomen en daarna 
richten we ons alweer op de doelen van de tweede helft van het schooljaar. 
 
Aanmelding broertjes en zusjes schooljaar 2021 - 2022 
Heeft u thuis nog een zoon of dochter, die volgend schooljaar vier wordt en nog niet 
ingeschreven is, dan vraag ik u vriendelijk dit voor 1 april te doen. Momenteel ben ik 
bezig met de groepsindeling van volgend schooljaar. Het is fijn als ik weet hoeveel 
kinderen er bij ons op school gaan starten.  
Alvast hartelijk dank! 
 

Vanuit IB 
Vandaag was voorlopig de laatste werkdag van Larissa  Apon, zij gaat tot en met de 
zomervakantie genieten van haar zwangerschapsverlof.  Jessica de Jong, zal de taken 
van Larissa overnemen. Mocht u in contact willen komen met Jessica, dan kunt u een 
mail sturen naar j-dejong@csgdewaard.nl. Jessica werkt op dinsdag, woensdagmiddag 
en donderdag als intern begeleider en is dan eveneens telefonisch bereikbaar. Op 
woensdagochtend staat zij voor groep 6B.  

 
Onderwijskundig  

 
De rage ‘pop it’ 
U heeft het speelgoed wellicht al voorbij zien komen of 
uw kind speelt er al mee: de pop it. In de media worden ze 
weggeschreven als ‘concentratieverhogend’. Wij zien 
echter vaak het tegenovergestelde.  
Onze schoolafspraak: speelgoed is voor thuis. Daarom: 
vanaf aanstaande maandag geen pop-it’s meer op school!  
(evenals alle andere ‘fidget toys’, tenzij afgesproken met 
de IB’er.) 

 
 
 

 

mailto:j-dejong@csgdewaard.nl
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Kwink 
Op 16, 17 en 18 maart gaat een groot 
deel van de Nederlandse bevolking hun 
mening geven. Ze gaan naar de stembus! 
Daar zullen de kinderen vast iets van 
meekrijgen. Om deel uit te maken van en 
bij te dragen aan de samenleving is het 
belangrijk om weet te hebben van de 
waarden van de democratische 
rechtsstaat. Tegelijkertijd kan dit ‘leren 
over’ als een ver-van-mijn-bedshow 
voelen. Want kinderen gaan nog lang niet zelf naar de stembus. Met de les over 
burgerschap van Kwink leren de kinderen hun mening te geven én dat deze mening 
gehoord wordt. Hierdoor ervaren ze wat de waarde is van je mening geven, wat 
bijdraagt aan actief burgerschap. 
 

Identiteit 
In deze weken vertellen we de kinderen de Bijbelverhalen op weg naar Pasen. De 
Paasviering (1 april) zal dit jaar in de klas plaatsvinden met een online viering. Enkele 
liederen die daarbij gezongen gaan worden, zijn:  Laat je licht maar schijnen en Als ik 
mijn ogen sluit. 
 

Goede doelen 
De Bouwsteen sponsort 4 kinderen bij Woord en Daad. Door onze bijdrage van €30,- per 
maand (per kind) ontvangen deze vier kinderen christelijk onderwijs van goede kwaliteit, 
maaltijden, toegang tot gezondheidszorg en een veilige en schone leeromgeving. 
Door onze sponsoring hebben deze kinderen perspectief op een hoopvolle toekomst. 
 
Dit zijn de kinderen die wij sponsoren: 
1. Faranette Piere uit Haïti (13 jaar) 
2. Reynard James Spencer uit Filippijnen (9 jaar) 
3. Mikenia Elisme uit Haïti (7 jaar) 
4. Darvin Natanael Neftalí Yaxcal Choc uit Guatemala (6 jaar) 
 
In de komende nieuwsbrieven stellen we de kinderen een voor een wat uitgebreider aan 
u voor! 
In iedere klas staat een potje waar de kinderen een bijdrage in kunnen doen! 

 
In de media 

- Buiten gym, een goed alternatief voor gesloten sportzalen.  

 
Planning 

- 1 april online paasviering 

 
Vanuit anderen: 

- Een bericht van het jeugdteam.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u8G8zJhwt6I
https://www.youtube.com/watch?v=si5pxmy8XUo
https://www.youtube.com/watch?v=si5pxmy8XUo
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/16176-buiten-gym-goed-alternatief-voor-gesloten-sportzalen
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Webinar 'Gamen: hobby of probleem?' 
  
Speelt jouw kind ook online videogames? En heb je hier vragen over?  
Op donderdag 25 februari organiseert GGD West-Brabant een gratis Webinar. 
Tijdens dit Webinar delen zij tips en 
tools over hoe je jouw kind kan 
ondersteunen om gamen als hobby te 
blijven doen. 
  
Veel kinderen/jongeren gamen 
weleens. Voor de meeste is het een 
leuke hobby die ze nu vaker 
beoefenen, omdat ze meer thuis zijn 
dan gewoonlijk. Doordat je als ouder 
ook meer thuis bent, kan het opvallen 
dat je kind veel achter het scherm zit. 
Vind je dit vervelend? Of maak je je 
zorgen? Ben je op de hoogte van de 
gamewereld van je kind? Tijdens dit webinar delen we tips en tools met jullie over 
hoe je je kind kunt ondersteunen om gamen als hobby te blijven doen.  
  
Voor wie 
Ouders met kinderen in groep 6,7 en 8 en klas 1 en 2 voortgezet onderwijs 
Klik hier voor meer informatie en inschrijven. 
 

 
 

 

 

https://www.ggdwestbrabant.nl/webinar/webinars-voor-ouders

