
Nieuwsbrief april 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden,

Op onze site staat de agenda voor de komende maand. Hieronder treft u hem ook aan,

voorzien van linkjes aan naar ‘meer belangrijke informatie’ over een activiteit. Ook alle

nieuwsberichten zijn via de linkjes na te lezen. Voor wie dat handiger vindt, hebben we alle

berichten in deze nieuwsbrief nog een keer opgenomen.

Als u alle linkjes hebt geopend, bent u weer helemaal op de hoogte!

Belangrijke data
1 april Paasviering

2 april Goede vrijdag

5 april Tweede Paasdag

6 april Toetsweek taalklas

13 april Studiedag, leerlingen zijn vrij, Taalklasleerlingen wel naar school

16 april Studiedag taalklas, taalklasleerlingen vrij

23 april Koningsspelen - nadere info volgt nog!

26 april t/m 7 mei Meivakantie

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn:

● Trefwoord

● Vacature: lid en aspirant lid voor de Raad van Toezicht

● Zet ‘m op groep 4!

● Kinderjury aan de slag

● Paas Speur Bingo

● Kinderfonds MAMA’S - Help jij mee een moestuin te doneren?

● Bericht van de leerlingenraad

● Leefstijl

Opgeven broertjes en zusjes
Op De Hoeksteen zijn we bezig met het vormen van de formatie voor volgend schooljaar.

Om een volledig beeld te krijgen van het aantal leerlingen willen we u vragen om broertjes

en zusjes jonger dan 4 jaar alvast aan te melden! Zo kunnen wij met de groepenindeling al

rekening houden met nieuwe leerlingen. Via deze link kunt u uw kind aanmelden. U kunt ook

een mail sturen aan y.verweij@csgdewaard.nl

Trefwoord
De lente is aangebroken, we gaan richting het paasfeest! De viering

van Trefwoord heet ‘Liefde is sterker’. Op donderdag 1 april zullen

we met de kinderen het paasfeest vieren. Uiteraard zullen we

aandacht besteden aan de weg richting het paasfeest, door met

elkaar naar de bijbelverhalen te luisteren. We gaan ook met de

kinderen stilstaan bij het eerder genoemde thema. Wat is liefde? Hoe

ziet dat eruit? Het thema helpt kinderen te ontdekken dat liefde een
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woord is dat werkelijkheid wordt als je het vertaalt in concrete daden. Je doet iets voor een

vriend of geeft een geschenk, zonder er iets voor terug te willen. Je spreekt op een aardige,

positieve manier over anderen. Je geeft elkaar aandacht en bent bij de ander als die jou nodig

heeft. Die ‘vertaling’ van liefde is ook terug te vinden in het Paasverhaal, want

‘iemand die zijn leven over heeft voor zijn vrienden, heeft de grootste liefde.
Grotere liefde bestaat niet (Johannes 15:13).’

Het (digitale) prentenboek dat gebruikt wordt tijdens de viering is ´Een vriend als jij´.

De bijbelverhalen waar we bij stilstaan:

Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus wast de voeten van zijn leerlingen, de

paasmaaltijd (Johannes 13); Judas verraadt Jezus; Petrus verloochent Jezus; Jezus bij

Hogepriester en Pilatus; Jezus gekruisigd en begraven (Johannes 18 en 19); De vrouwen bij het

lege graf; Thomas (Johannes 20).

De liedjes die we zingen:

Onderbouw: De steen is weg, Hosanna, Weet je dat de lente komt? Pasen is een nieuw begin

Midden- en bovenbouw: Deel je leven, Jij bent bijzonder, Samen vieren (van Tref)

Kinderfonds MAMA’S- Help jij mee een moestuin te doneren?
Bij alle paasactiviteiten willen wij ook stilstaan bij de allerarmste

kinderen in Zuid-Afrika. Zij eten vaak alleen maar maïspap en gaan

dan met honger naar bed. Kinderfonds MAMA´S wilt hier graag

iets aan doen. Bij steeds meer van hun projecten worden

moestuinen aangelegd. Een moestuin is één van de instrumenten om

de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Kinderfonds MAMA’S telen - met hulp van de kinderen – eigen

groenten en fruit. Heel belangrijk, want door dat zelf en samen te verbouwen, krijgen de

kinderen dagelijks gezonde en gevarieerde maaltijden. Sommige moestuinen brengen zoveel op,

dat de kinderen het overschot kunnen verkopen. Dat zorgt niet alleen voor een klein inkomen,

maar biedt ook de mogelijkheid om te leren rekenen en met klanten om te gaan. Jonge kinderen

leren de textuur van de groenten en de grond te voelen en te spelen met water en zand. Ook

leren zij verschillende groente- en fruitsoorten te kennen.

De oudere kinderen leren hoe de verschillende planten groeien en hoe zij deze kunnen

verzorgen. Ze zijn verantwoordelijk voor de moestuinen en verbeteren zo hun eigen

leefomgeving; dat is goed voor hun zelfvertrouwen. Een moestuin is dus zoveel meer!

Helpen jullie mee om een moestuin te doneren om honger te bestrijden?

Om hen hierbij te ondersteunen willen wij met Hoeksteen in Actie geld inzamelen, zodat de

MAMA’S moestuinen kunnen aanleggen bij de meest kwetsbare gezinnen thuis. Hierdoor kunnen

de kinderen dagelijks een gezonde maaltijd krijgen.

Van 22 maart t/m 1 april staat er een iedere klas een potje waarin geld gedoneerd kan

worden.

Wij hopen op een mooie opbrengst, waarmee we de gezinnen kunnen steunen

Vacature: lid en aspirant lid voor de Raad van Toezicht
Stichting Christelijke Scholengroep De Waard wil graag in contact komen met een LID en

ASPIRANT LID VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT.
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De volledige tekst van deze vacature kunt u vinden op website van CSG De Waard:

www.csgdewaard.nl/vacatures. Indien u meer inhoudelijke informatie wenst kunt u via

bestuur@csgdewaard.nl contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, dhr. J.

Nootenboom.

Kinderjury aan de slag - u heeft het in de krant kunnen lezen...
De leesweken van de Kinderjury 2021 begonnen. Deze duren tot 9

mei 2021. Er zijn in totaal 25 kinderboeken geselecteerd in de

categorie 6 t/m 9 jaar en 25 kinderboeken in de categorie 10 t/m 12

jaar. De bibliotheek Hoeksche Waard heeft bij ons op school een

grote kist bezorgd met deze boeken.

De kinderen in de bovenbouw hebben posters gemaakt om reclame

te maken voor de Kinderjury. Daarnaast zijn ze enthousiast

begonnen met het lezen van de genomineerde boeken.

In de week van 10 tot en met 16 mei kan er gestemd worden. Meer informatie over de

kinderjury kun je hier lezen.

Op vrijdag 19 maart stonden we ook in Het Kompas. De krant gemist? Dan kunt u het stukje

hier terug vinden.

Hulpouders gezocht voor verkeers- & technieklessen (herhaalde oproep)
De groepen 3 en 4 hebben de afgelopen week weer verkeersles in de praktijk

gehad. Zij hebben geoefend met kijken en bochten fietsen.

Helaas kon de verkeersles van de groepen 5 t/m 7 en 1/2 niet doorgaan. Voor

17 t/m 19 mei zijn wij nog dringend op zoek naar enthousiaste hulpouders!

Wilt u een handje helpen? Opgeven kan bij juf Margo via

m.hofstede@csgdewaard.nl. De data en informatie voor de verkeerslessen

kunt u vinden in de agenda.

Iedere dinsdagmiddag van 13.00u tot 14.30u krijgen de leerlingen van de

groepen 4 t/m 7, verspreid over het jaar, technieklessen van

meester Arjen. Hij krijgt daarbij altijd hulp van een ouder en is nu

op zoek naar enthousiaste ouders die willen helpen. De lessen zijn

eenvoudig, u hoeft dus niet ontzettend technisch te zijn!

Mocht u geïnteresseerd zijn, of vragen hebben, neem dan contact

op met meester Arjen via a.naaktgeboren@csgdewaard.nl.

Bericht van de leerlingenraad
De leerlingen van de leerlingenraad hebben het gehad over een tosti-dag. Na heel wat

overleggen is het gelukt. De tosti-dag gaat door!

De tosti-dag wordt georganiseerd voor groep 4 tot en met groep 8. Iedere vrijdag is een

andere groep aan de beurt. De leerlingen mogen 1 tosti meenemen.

Dit is het rooster voor de eerste weken:

Vrijdag 12 maart groep 8, Vrijdag 19 maart groep 7

Vrijdag 26 maart groep 6, Vrijdag 9 april groep 5

Vrijdag 16 april groep 4

Vervolgens is groep 8 weer aan de beurt en zo gaat het door.
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Leefstijl
Met de Leefstijllessen leren de kinderen op een speelse manier om

zich zelfstandig en sociaal vaardig te gedragen. Op dinsdag 2 maart

konden de kinderen van groep 7 de spelletjes die bij deze methode

horen buiten in het voorjaarszonnetje doen. De les ging over

verschillende rollen bij het  pesten. Ben je aanstichter of

meeloper? Of ben je juist een held en hoe pak je dat dan aan?

Hoeksche Waard Actief - Paas Speur Bingo
We gaan richting Pasen. Omdat er door corona wellicht nog niet veel mogelijk is, organiseert

Hoeksche Waard Actief i.s.m. verschillende partijen de

Paas Speur Bingo voor alle inwoners (jong en oud) van

Oud-Beijerland. Hierdoor kunnen kinderen, ouders en

senioren lekker in beweging komen.

Wat is het idee?

Inwoners maken een wandeling door het dorp en gaan op zoek naar tekeningen van paaseieren.

Deze paaseieren zijn verstopt achter de ramen van huizen, winkels en openbare gebouwen. De

kinderen nemen tijdens deze wandeling hun bingokaart mee. Hebben ze een paasei gevonden?

Dan kleuren ze dit ei op de bingokaart in. De ingekleurde bingokaart kan uiterlijk op 10 april

worden afgeven bij Zorgwaard, locatie Rembrandt (Rembrandtplein 1). Alle tekeningen worden

cadeau gedaan aan de bewoners van Open Waard (Alerimus) of de Rembrandt (Zorgwaard).

Klik hier voor de flyer

Klik hier voor de bingo kaart
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