
Nieuwsbrief mei 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
26 april t/m 7 mei Meivakantie
13 mei Hemelvaartsdag, vrij
14 mei Leerlingen vrij
17 mei Verkeersles groep 5 t/m 7
18 mei Verkeersles groep 3/4
19 mei Verkeersles groep 1/2
19 mei, 19.30 uur MR vergadering
24 mei 2e Pinksterdag, leerlingen vrij
25 mei Leerlingen vrij
26 - 28 mei Groep 8 op kamp
28 mei, 10.00 uur Praktijk verkeersexamen groep 7

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn:
● De Koningsspelen
● Trefwoord - welke verhalen vertellen we de kinderen
● Nieuws uit de schooltuin
● Hartjesactie de Open Waard
● Leren zichtbaar maken: ik zet mij in
● Vakantie activiteiten door Hoeksche Waard Actief
● Verkeersactiviteiten in mei
● Hoeksteen in Actie - opbrengst Kinderfonds MAMA’S
● Gastles Dutch Junior Musical Academy voor groep 4
● Paasviering
● Avond4Daagse Home Edition
● De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding!

Trefwoord
Op dit moment zijn we bezig met het thema ‘Sterken’. Hoe kun
je iemand oppeppen en bemoedigen? Kracht, hoop en steun geven
aan elkaar, hoe doe je dat? En hoe lukt het ons om het positieve
naar boven te halen?
We lezen in de Bijbel in het boek Openbaring van Johannes.
Na de vakantie gaan we verder met het thema ‘Vasthouden’.
Hoe lukt het om een fijne en/of belangrijke gebeurtenis te
onthouden? Soms wil je je vasthouden aan een bepaald persoon, die
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belangrijk voor je is bijvoorbeeld. Soms hou je je vast aan bepaald gedrag. Waarom doe je dat?
In de bijbel lezen we over de Hemelvaart. De volgelingen van Jezus willen hem het liefst
vasthouden, maar we lezen hoe het Pinksterfeest hen verandert. In Handelingen 1 en 2 staan
de verhalen die we behandelen.

De liedjes die we zingen:
Onderbouw: Kom in de kring, Wil je wel geloven dat het groeien gaat.

Leren zichtbaar maken
In vorige nieuwbrieven heeft u kunnen lezen dat wij bezig zijn met de
onderwijsvernieuwing “Leren zichtbaar maken”. In deze nieuwsbrief
staat het volgende kenmerk van een zichtbaar lerende leerling centraal:

Ik zet mij in (bovenbouw)
Het is belangrijk dat je altijd je best doet om je doelen te bereiken.
Hiervoor moet je jezelf telkens inzetten. Je moet je niet alleen inzetten
bij de cognitieve vakken maar ook wanneer je bijvoorbeeld een opdracht
moet maken met andere kinderen. Als iedereen zich inzet, krijg je het beste resultaat!

Hulpouders gezocht voor het praktijk verkeersexamen van groep 7
Op 28 mei is het verkeersexamen voor groep 7. We zijn daarom nog op zoek naar hulpouders of
andere vrijwilligers die een halve ochtend een post willen bemannen. Wilt u een handje helpen?
Dan kunt u zich opgeven bij juf Désirée via d.goudzwaard@csgdewaard.nl.

Veilig Verkeer Nederland - Tips voor ouders
Op het youtubekanaal van Veilig Verkeer Nederland zijn diverse
filmpjes te vinden met tips voor ouders. De filmpjes zijn
gespecificeerd naar de leeftijdgroepen van de kinderen.
U vindt op het kanaal ook veel andere interessante filmpjes,
bijvoorbeeld over de dode hoek en het repareren van
fietsverlichting. U kunt alle filmpjes hier vinden.
In mei staan er wederom verkeerslessen op het programma. Wij zijn nog dringend op zoek naar
enthousiaste hulpouders! Wilt u een handje helpen? Opgeven kan bij juf Margo via
m.hofstede@csgdewaard.nl. Alle data kunt u vinden in de jaarplanner of in de agenda op de
website.

Helaas dit jaar geen schoolreis
Dit schooljaar zouden we naar de Winter Efteling gaan, maar Corona heeft helaas roet in het
eten gegooid. We gaan er vanuit dat we volgend jaar weer op schoolreis kunnen. We houden u op
de hoogte!

Koningsspelen op De Hoeksteen!
Vandaag hield De Hoeksteen de Koningsspelen op school. En wat
hebben we het getroffen met het zonnige weer!
Per klas hielden we een uur lang verschillende sport- en
spelactiviteiten. Zo hadden de groepen 1 t/m 3 en de taalklas oud
Hollandse spelletjes, zoals kegelen, eierrace, blikgooien, ezeltje prik,
kruiwagenrace en zaklopen.
De overige klassen hadden spellen die ontworpen waren door het
Hoeksche Waard Actief. Zij speelden met elkaar de nieuwe koning is,
5bal, het alfabetspel, ultimate frisbee en jeu de vortex.
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Groep 5 heeft ook mee gedaan aan de Billie de Bever Challenge. Zij hebben een sjabloon van
Billie de Bever nagetekend met stoepkrijt en de resultaten mogen er zijn! Wat ontzettend
knap! De resultaten worden opgestuurd en wie weet winnen zij een een fruit-pakket voor de
school!

We hebben met elkaar een gezellige dag gehad en kregen ook nog een lekker ijsje. Ook hebben
alle leerlingen namens De Oranjevereniging Oud-Beijerland een doosje stoepkrijt gekregen.
Namens ons allemaal, bedankt!
Nu genieten van een welverdiende vakantie en wij zien jullie graag weer 10 mei op school!

Paasviering
Op donderdag 1 april was de Paasviering. In elke klas werd het
Paasverhaal verteld en zongen we liedjes. Helaas kon de gebruikelijke en
gezamenlijke brunch niet doorgaan, maar hebben alle kinderen een tasje
gekregen met etenswaren. In de klas hebben zij hier heerlijk van
gegeten. Voor een sfeerimpressie kunt u hier de foto’s bekijken.

Hoeksteen in Actie - opbrengst Kinderfonds MAMA’S
Rondom Pasen hebben wij ook stilgestaan bij de allerarmste kinderen in Zuid-Afrika. In iedere
klas stond een potje waarin geld gedoneerd kon worden, zodat Kinderfonds MAMA’S
moestuinen kunnen aanleggen bij de gezinnen thuis. In iedere klas hielden we bij hoeveel
moestuinen we al konden doneren, want één moestuin kost €7.
En wat hebben jullie massaal gedoneerd. We hebben een hele mooie opbrengst van €347. Dat
zijn in totaal 50 moestuinen! Bedankt voor jullie bijdrage, want wij hebben er met elkaar voor
gezorgd dat de kinderen in Zuid-Afrika een gevarieerde, gezonde maaltijd kunnen krijgen.

Hoeksteen in Actie - ‘Support Romania’
De kleutergroepen hebben deze week nieuwe stoelen
en tafels gekregen. Het is prachtig! We zijn blij een
duurzame oplossing te hebben gevonden voor onze
oude kleutermeubilair. We  doneren deze graag aan
stichting  ‘Support Romania’. Hopelijk hebben de
kinderen in Roemenië er net zo veel plezier van als wij.

Gastles Dutch Junior Musical Academy voor groep 4
Op dinsdag 30 maart heeft groep 4 geproefd aan een echte musicalles.
We begonnen met het nadoen van een aantal bewegingen behorend bij
de jungle. Daarna dansten we op het liedje “het ritme van de jungle”
van de film Jungle Book.
We deden een spel met bewegingen. We hebben elkaar uitgedaagd
door dingen uit te beelden en we probeerden dit te raden. Ten slotte
speelden we levend memory. Kortom we hebben genoten van deze leuke
gastles van DJMA.

Nieuws uit de schooltuin
Boom hergebruiken
Op het schoolplein was met de storm een boom omgewaaid. Deze is afgezaagd
en de dikke stammen kunnen we weer op het schoolplein gebruiken.

Een boomstam en de touwen bij de hut waren stuk gegaan. Groep 7 heeft deze
eruit gehaald en tegen het hek aangelegd, want hierop komen de mooiste
paddestoelen in de herfst.
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Op die pleken hebben we de nieuwe boomstammen gelegd, zodat er weer lekker overheen
gelopen kan worden.

Groep 3 heeft de takken van diverse bomen naar de oude boomstam
gebracht, zodat er een natuurlijke wal ontstaat waar insecten kunnen
wonen.

Op zoek naar geluk
Groep 4 heeft tijdens het onkruidwieden op het schoolplein klavertjes 4
gevonden. Er is zelfs een klavertje 5 gevonden. Deze klavertjes blijven uiteraard staan op het
schoolplein. Ze zijn heeft goed voor de insecten, want in de bloemetjes zit lekkere honing.

De veelkleurige loopkever of behaarde kruiper die vonden we ook
in de tuin. Hij is zo mooi. Hij kleurt ook heel goed bij deze jas.

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
en4 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.

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 loopt de zittingstermijn af van Marjon Dekker en
Siebe Terband. Aangezien bij de vorige vacature-ronde beide kandidaten zijn toegetreden,
betreft de vacature nu één ouder die 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
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(j.dejong@csgdewaard.nl) of het bestuurssecretariaat (bestuur@csgdewaard.nl).
Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 juni 2021 bij Jantine Zilverschoon
(j.zilverschoon@csgdewaard.nl).

Vakantie activiteiten door Hoeksche Waard Actief
De meivakantie komt er aan. Hoeksche Waard Actief organiseert, in
samenwerking met lokale verenigingen en aanbieders, een programma vol sport en
spel in de Hoeksche Waard. Wij nodigen alle kinderen uit de Hoeksche Waard uit
om deel te nemen aan de vakantie activiteiten van Hoeksche Waard Actief. Doen jullie ook
mee? Bekijk de flyer voor alle activiteiten.

Avond4Daagse Home Edition
De Stichting Avond4Daagse Oud Beijerland heeft in samenwerking met
diverse andere organisaties en de Koninklijke Wandel Bond Nederland
(KWBN) een oplossing proberen te vinden om, op welke manier dan ook
een Avond4Daagse te kunnen organiseren.

Zij hebben dit jaar de mogelijkheid voor het organiseren van een
zogenaamde “Home Edition”. De Home Edition maakt het mogelijk dat

deelnemers op hun eigen moment en vanaf hun eigen locatie de Avond4daagse lopen. Na
aanmelding krijgen deelnemers toegang tot een speciale app.Deze maakt iedere dag routes
vanaf een zelf te bepalen startpunt (bijvoorbeeld het huisadres).
Meedoen wordt zo heel gemakkelijk. Nadat de deelnemers vier dagen hebben gelopen,
ontvangen zij binnen twee weken de officiële Avond4daagse medaille.
Meedoen is mogelijk van 29 maart t/m 30 juni 2021.
Vanuit de Stichting Avond4daagse zullen er geen verkeersregelaars/EHBO ingezet worden.

Doe je mee? De inschrijflink is hier te vinden. Mocht je nog meer informatie willen omtrent de
Home-editie, dan vindt u hier de informatie op de meeste gestelde vragen en de flyer.
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