
NIEUWSBRIEF - juni 2021
Kalender
29 juni MR-vergadering
30 juni Rapport mee naar huis
1 juli Sportdag groep 3 t/m 8 (terrein NSVV)
2 juli Juffendag in groep 5 en 6
8 juli Doorschuiven groepen 3-8 & kennismaken ‘nieuwe’ leerkracht
13 juli Musical groep 8
13 juli Theatervoorstellingen groep 1-7 (sporthal)
16 juli Alle leerlingen zijn vrij
19 juli-27 aug. Zomervakantie

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te
vinden zijn:
● juffenfeest groep 1/2
● fietsenkeuring groep 3
● kennismaken met de ukelele groep 3
● rekencircuit groep 4
● budotraining groep 5
● tekenen op schaal groep 6
● Typecursus - maakt uw kind de cursus af?
● Rapporten, Cito-resultaten en groepenverdeling volgend schooljaar

Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we
Tot de zomervakantie vertellen we verhalen uit het bijbelboek Handelingen. We horen hoe de volgelingen
van Jezus zijn verhaal blijven vertellen, ook als Hij er zelf niet meer bij is. In de verhalen van de eerste
weken speelt Petrus een belangrijke rol. Later in de verhalen speelt de apostel Paulus een belangrijke rol.
Onderweg naar Damascus krijgt hij een visioen, waarin Jezus aan hem verschijnt. Vanaf dat moment reist
Paulus de wereld rond om het verhaal van Jezus overal te gaan vertellen.
Het zijn verhalen waar veel energie en spanning in zit. Het thema bij deze verhalen is ‘Handen uit de
mouwen’. We hopen dat de verhalen de kinderen uitdagen om na te denken over de vraag voor welke
dingen zij hun handen uit de mouwen steken, en wie hen daarbij kan helpen.
In het zomerproject vertellen we verhalen uit het bijbelboek Lucas.

Week 27: 5 t/m 9 juli 2021 Zomerweek 1: 12 t/m 16 juli 2021
De schipbreuk, Handelingen 27:14-44 Bidden, Lucas 11:1-13
Paulus in Rome, Handelingen 28:11-31 De vogels in de hemel, Lucas 12:22-34

De gelijkenis van de verontschuldigingen,
Lucas 14:15-24

Zomerweek 2: 30 aug. t/m 3 sept. 2021
Het verloren schaap, Lucas 15:1-10
De verloren zoon, Lucas 15:11-32
De rijke man en de arme Lazarus, Lucas 16:19-31

https://debron.csgdewaard.nl/agenda/3329-doorschuiven-groepen-3-8-kennismaken-nieuwe-leerkracht
https://debron.csgdewaard.nl/agenda/3330-theatervoorstellingen-groep-1-7
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/17725-juffenfeest-groep-12b
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/17589-fietsenkeuring
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/17572-kennismaken-met-de-ukelele
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/17356-rekencircuit
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/17355-budotraining
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/17438-tekenen-op-schaal-in-groep-6
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/17812-typecursus-maakt-uw-kind-de-cursus-af
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/17839-rapporten-cito-resultaten-en-groepenverdeling-volgend-schooljaar


Informatie groepenverdeling volgend schooljaar
Omdat op een aantal scholen van CSG De Waard de formatie nog niet rond is en er diverse vacatures zijn,
mogen wij pas 2 juli bekend maken welke leerkracht volgend jaar in welke groep zal werken. Wel kunnen
we melden dat wij in voor elke groep voldoende personeel hebben.

Rapport en Cito resultaten
Volgende week ontvangt uw kind zijn of haar tweede rapport van dit schooljaar.
Wij zijn trots op onze leerlingen en op het team! Trots op hoe we dit ongewone half
jaar met elkaar hebben gewerkt. Ook zijn we trots op de steun die jullie de kinderen
thuis hebben gegeven.
Zodra we weer op school waren hebben we, deels samen met de kinderen, goed
gekeken waar we aandacht aan moesten geven. En dat blijven we doen. Omdat we
werken met de aanpak ‘Leren Zichtbaar Maken’ leren de kinderen ook waar ze aan
kunnen werken om weer een stap verder te komen.

Naast methodetoetsen volgen wij de kinderen ook met het leerlingvolgsysteem van Cito. Deze Cito scores
zijn vanaf dit weekend weer zichtbaar in het ouderportaal van Parnassys. Meer nog dan bij de afname vlak
na de lockdown, merken we hoe de lockdowns invloed gehad hebben op het leren van de kinderen. Voor
sommige vakken en voor sommige leerlingen vallen Cito-scores lager uit dan u misschien verwacht.
Als school zijn wij momenteel druk bezig om de resultaten te analyseren. Aan de hand van de cito scores
zijn we goed in staat om het niveau van de groep en van individuele kinderen te bepalen en eventuele
kennishiaten vast te stellen. Leerkrachten bespreken komende week met de intern begeleider welke
invloed dit heeft op ons aanbod in het volgende schooljaar.
Zo kunnen we bijvoorbeeld aanpassingen doen voor (een deel van) de klas of individuele leerlingen.
Bovendien kunnen we gebruik maken van de inzet van RT of extra ondersteuning. Op deze manier helpen
we de kinderen opgelopen hiaten weer weg te werken.
Mochten wij ons zorgen maken over opvallend afwijkende scores, dan neemt de leerkracht in de loop van
komende week contact met u op.

We zijn blij dat we komend jaar verder kunnen met negen groepen, voldoende ondersteuning en een
instroomgroep. En natuurlijk hopen we dat ouders straks weer de school in mogen om ons te
ondersteunen. We hebben jullie echt gemist.

Cultuurmoment groep 6
Eindelijk is daar dan de zon. En waar zonlicht is, verschijnen schaduwen.
Heerlijk om op een zomerse dag de schaduw in de gaten te houden. Wat
gebeurt er met de schaduwen? En, wat hebben zon en schaduw met de tijd
te maken? Vorige week was ons laatste cultuurmoment van dit schooljaar.
De leerlingen staken een stok in een fles en legden de schaduw elk uur
vast. In de tussentijd maakten ze ontwerpen voor hun eigen zonnewijzer. Zo
kwamen natuuronderwijs en beeldende vorming perfect samen.

Slotweek
In de laatste week voor de zomervakantie is er weer vanalles te doen op De Bron. Naast het theater op
dinsdag, en de musical van groep 8 wordt er nog wat ingepland. Meer informatie volgt zodra dit bekend is.
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Kijken naar de gedeeltelijke zonsverduistering!
Donderdagmiddag 10 juni was er rond de lunchpauze een gedeeltelijke zonsverduistering te zien.
De kinderen van groep 3 t/m 8 waren op het moment van die gedeeltelijke
verduistering buiten aan het spelen. Wie het leuk vond kon door een laskap een
kijkje nemen naar de zon om met eigen ogen te kunnen zien wat nu precies een
zonsverduistering inhoudt.
Voor een kijkje door de laskap gingen de kinderen maar wat graag in de wachtrij
staan, want zoiets bijzonders (dat er zgn. een hap uit de zon is genomen) zie je
niet iedere dag!
Een zonverduistering ontstaat doordat de maan, vanaf de aarde gezien, precies
voor de zon langs schuift.
Met een beetje geluk kunnen we volgend jaar oktober de volgende zonsverduistering zien. De kinderen
vonden het in ieder geval reuze interessant.

Cultuureducatie op De Bron
Dinsdag 13 juli zijn er vanuit Cultuureducatie twee theatervoorstellingen geboekt voor de kinderen van onze
school. Deze voorstellingen worden in de sporthal gegeven.
Voor groep 4-7 is er ‘s ochtends om 10 uur een poppentheater cabaret.
Deze kinderen gaan lopend heen en weer.
Voor de groepen 1-3, is er ‘s middags om 13.30 uur
de voorstelling ‘Een huis voor muis’.
Deze groepen gaan ook met elkaar lopend naar de
sporthal, maar wij willen u vragen uw kind na de
voorstelling (14.30 uur) daar op te halen. Kinderen
die op dinsdag naar de BSO gaan, lopen met de
leerkrachten mee terug naar school.
Deze voorstellingen zijn mede mogelijk gemaakt
door een financiële bijdrage vanuit de ouderraad
voor Cultuureducatie - een waardevolle investering!

St. Elisabethsvloed
In het najaar staat er een theatervoorstelling op de planning voor de groepen 5 t/m8 ) over de Sint
Elisabethsvloed.
In de nacht van 18 op 19 november 2021 is het namelijk 600 jaar geleden dat de Sint Elisabethsvloed de
graafschappen Zeeland en Holland overspoelde. Storm en water richtten veel schade aan en veranderden
de loop van het water in het getroffen gebied. Daarmee markeert de Sint Elisabethsvloed mede het
ontstaan van het eiland de Hoeksche Waard zoals wij dat nu kennen.
Gemeente Hoeksche Waard herdenkt de Sint Elisabethsvloed en viert het ontstaan van het eiland van
september 2021 tot september 2022 met verschillende activiteiten en evenementen. Eén van die
activiteiten is een theatervoorstelling die in het teken staat van erfgoededucatie voor de bovenbouw van
basisscholen.

Muziekonderwijs
Tijdens dit schooljaar kregen de kinderen muziekonderwijs van juf Bianca (vakleerkracht voor muziek).
Volgend schooljaar kunnen wij voor muzikale vorming opnieuw een vakleerkracht inzetten. Juf Marieke
komt dan 1x per 14 dagen bij ons op school en geeft dan aan alle groepen muziekles.
De culturele en creatieve ontwikkeling van onze leerlingen willen we op deze wijze structureel versterken
en verrijken.
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Leerlingen beleven de mooiste verhalen met de gratis online Bibliotheek-app
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor
kinderen die nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de
zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en
augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet.
Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per
leeftijdscategorie en download je ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je
hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen
met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en
voorkom of verhelp je ook meteen een leesachterstand. Leuk en handig! Lees en
luister nu via de online Bibliotheek-app!

De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding!
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CSG De Waard denkt, praat en beslist mee
over allerlei beleidszaken op stichtingsniveau en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het
onderwijs op de scholen in de Hoeksche Waard.
De GMR heeft over bepaalde onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht. Daarbij moet bijvoorbeeld
gedacht worden aan het personeelsbeleid, de besteding van financiële middelen, de kwaliteit van het
onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de formatieplanning, etc.
De GMR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. De GMR bestaat uit acht leden: 4 ouders en 4
personeelsleden. Meer informatie over de GMR is te vinden op de website.
Om misverstanden te voorkomen: De GMR gaat niet over zaken die op schoolniveau spelen, over

individuele personeelsleden of over belangenbehartiging.
Inmiddels is het gelukt om de bestaande vacature in te vullen. Thans is er
echter een nieuwe vacature ontstaan waardoor we opnieuw een kandidaat
zoeken die de oudergeleding van onze GMR kan komen versterken.
Als kandidaat voldoe je aan de volgende kenmerken:
● Warm voorstander van christelijk onderwijs;
● Ouder van één van de leerlingen op een school van CSG De Waard;
● Brede maatschappelijke oriëntatie;
● Bereid en in staat mee te denken op bovenschools en strategisch
niveau.
Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie, neem dan contact
op met Marjon Dekker, voorzitter (dekkermarjon.md@gmail.com) Jovanka de

Jong, secretaris (j.dejong@csgdewaard.nl) of het bestuurssecretariaat (bestuur@csgdewaard.nl).
Aanmelden kan tot en met dinsdag 29 juni 2021 bij Jantine Zilverschoon (j.zilverschoon@csgdewaard.nl).
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https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_np:Scholencommunicatie2_ex1:Tekstsuggestie_c:eml_sc:emlc

