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Beste ouders/ verzorgers, 
Allereerst wensen wij u, namens het team, de allerbeste wensen voor 2021. Na een 
bewogen jaar, hopen we in 2021 weer terug kunnen naar ‘normaal’.  
 
Het thema van Kind op Maandag is in deze periode: Een wereld van verschil. We lezen 
verhalen over Jezus, die rondtrekt door Israël. Overal waar hij komt, verandert er iets: zieke 
mensen worden beter, mensen die het niet meer zagen zitten krijgen nieuwe hoop. We 
lezen die verhalen niet alleen omdat het mooie verhalen zijn, of omdat we willen weten wat 
er toen gebeurd is. We lezen ze ook omdat we mogen hopen dat ze opnieuw waarheid 
kunnen worden. Dat er een wereld van verschil is tussen hoop en wanhoop, tussen geluk en 
verdriet. 

Met de kinderen gaan we op ontdekkingstocht, om te zien wat die verhalen vandaag kunnen 
betekenen. Het gaat over geluksmomentjes, over hoop en verlangen, en ook over de vraag 
waar jij je best voor wilt doen. Want die wereld van verschil werd in de verhalen niet alleen 
door Jezus gemaakt: Hij riep mensen op om met hem mee te doen. We hopen dat de 
verhalen voor de kinderen een vrolijke uitnodiging zijn om na te denken over een wereld van 
verschil. Dat is een wereld om gelukkig van te worden! 

We wensen u en de kinderen een mooie, verwachtingsvolle tijd toe! 

 
 
Sanneke Batenburg en Machteld Metz 

 
 

 



Mededelingen 
 

Samenwerking met Kivido 
 
 

 
 

Villa Hof 

Villa Hof is de peutergroep van Kivido die gevestigd is in de Kriekenhof. Samen met de basisschool en 
de BSO zijn wij onderdeel van de Kinderwaard. We werken dan ook veel samen. We overleggen en 
doen activiteiten met elkaar.  

We gaan ook bij de kleuters in de klas kijken. Zo wordt naar school gaan minder spannend, er vindt 
dan een overdracht plaats tussen de pedagogisch medewerker van de peutergroep en de IB-er en 
kleuterjuffrouw. 

Ons motto is :”ontdekken is ons spel!” Bij ons op de peutergroep is er altijd iets te beleven. Wij 
spelen, ontdekken, dansen, gymmen en maken muziek. 

We werken met het educatieve voorschoolse programma “Puk” en verschillende thema’s komen 
dan aan bod. Daarnaast is er bij verschillende thema’s ruimte voor een ouderbetrokkenheid 
activiteit, zodat u als ouder kan zien wat wij doen. 

Villa Kriek en Villa Park 

Onze buitenschoolse opvang Villa Kriek bestaat uit 1 groep van max. 22 kinderen  in de leeftijd van 
4-12 jaar.  

Wij werken direct samen basisschool De Kriekenhof en zijn ook samen een onderdeel van “De 
Kinderwaard”.  Op de woensdag en vrijdag zijn wij samen bij Villa Rembrandt. Daarnaast komen de 
kinderen van naastgelegen scholen ook naar Villa Kriek. 

Ons doel is de kinderen na schooltijd een gezellige middag te bezorgen met veel aandacht voor 
Sport, Spel, natuur en creativiteit, maar ook ontspanning waar nodig. Bij Villa Kriek hebben we een 
groot uitdagend schoolplein en het mooie “laningpark” ligt naast de BSO.  

 Villa Kriek is in schoolvakanties bij BSO Villa Rembrandt en is dan een echte “Kiviclub”. We hebben 
een speciaal vakantieprogramma voor kinderen van 4-7 jaar. Ook voor de kinderen van 8 jaar en 
ouder is er een aparte vakantie club. Er kan gekozen worden voor “Kivisport” en “Crea-Klus” 

Naast Villa Kriek ligt  onze nieuwe locatie Villa Park. Villa Park is gevestigd in de Open Hof kerk. 
We zijn daar na schooltijd op maandag, dinsdag en donderdag. Kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 
jaar kunnen een leuk en uitdagend programma volgen. Er is ruimte voor creativiteit, natuur,  
sport & spel. We gebruiken voor het buiten spelen het schoolplein van Villa Kriek of we gaan het 
“laningpark” in. 
 

 

 
 
 



 
Jantina Spry 
Ter  ondersteuning van Lianne, onze intern begeleider, komt Jantina Spry 1 
dagdeel per week bij/ voor ons werken. Zij neemt een aantal taken van Lianne 
over. Dit is onder andere het programma Bouw!. Jantina is intern begeleider op 
de Vliet. Het zou dus kunnen zijn dat u een mail van haar ontvangt, mochten er 
zaken zijn die zij met u als ouder wil bespreken.  
 
 
 
 
 
 

Verlenging lockdown 
Naar alle waarschijnlijkheid wordt de lockdown verlengd. U krijgt hier later deze week nog informatie 
over.  
 
Verkiezing MR lid 
U ontvangt komende week een stemformulier voor de verkiezing van een nieuw MR- lid. Houd u uw 
mailbox in de gaten? 
 
Nieuw sponsordoel 
Victory4all wordt ons nieuwe sponsordoel vanaf januari 2021. Jarenlang hebben we ons ingezet voor 
ons sponsorkindje Stephine en we willen ons graag op een nieuw goed doel richten. 
 
Mooie visie van Victory4all: 
Liefdevolle zorg en Christelijk onderwijs voor kinderen om de negatieve spiraal van armoede te 
doorbreken. 
 
De oprichters van de organisatie Victory4all komen uit de Hoeksche Waard. Als school sponsoren wij 
een klas in Zuid-Afrika van begin tot eind. We sponsoren maandelijks een bijdrage van 30 euro.  
 

Veel kinderen die in de sloppenwijken van Zuid-Afrika leven hebben te maken met 
verschrikkelijke situaties. Ze hebben te maken met honger, ziektes, geweld, prostitutie, slechte 

woonomstandigheden, onvoldoende sanitaire voorzieningen en medische zorg. Meestal hebben 
ze geen enkele hoop en verwachten ze dat hun toekomst niet veel beter zal zijn dan die van de 

mensen om hen heen. 

Elke dag blijven er meer kinderen als wees achter of worden ze op een andere manier geraakt 
door HIV/Aids. 

Goed onderwijs, wat de kinderen de kans op een betere toekomst kan geven, is erg duur in 
Zuid-Afrika en is daardoor ontoegankelijk voor duizenden kansarme kinderen. 

Wij hebben verschillende projecten om deze kinderen goed onderwijs en begeleiding te bieden. 
Dit geeft hen hoop op een toekomst zonder armoede en ellende. De Bijbel, Gods woord is onze 

leidraad. 



 
 
Tim Duifhuizen 
 

 
 
Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, 

Mijn naam is Tim Duifhuizen. Ik ben 30 jaar en woon samen met mijn vrouw (Ilse en mijn twee 
kinderen Daan van 2 ½ en Lisa van zeven maanden) in Oud-Beijerland. 

Ik heb 12 ½ jaar bij het Korps Mariniers van Defensie gewerkt. Door mijn werk heb ik verschillende 
plekken van de wereld mogen zien. Tijdens deze werkzaamheden heb ik diverse opleidingen 
gedaan waardoor mijn interesse voor lesgeven op de basisschool is ontstaan. Ik heb mijzelf tijdens 
de opleiding kunnen ontwikkelen tot de gymdocent die ik vandaag de dag ben. 

Hoewel ik het jammer vind dat ik het Korps Mariniers verlaat, heb ik toch besloten om per 4 
januari 2021 mijn baan als Marinier te verruilen voor een baan als gymdocent op de basisschool. 
Hier ligt gewoon mijn passie. Ik ben al een tijdje bij jullie op school aan het lesgeven, maar vanaf 1 
januari 2021 ga ik op beide dagen lesgeven. 

Mijn kernwoorden zijn: ‘’Plezier, Uitdaging & Zelfsturing’’. Deze zullen veelvuldig terugkomen 
tijdens jullie lessen. 

Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jullie ook! 

Meester Tim 

Afname cito + sluiting ouderportaal 
Door de lockdown weten we nog niet precies wanneer de cito afgenomen gaat worden. Zodra hier 
meer duidelijkheid over is, zullen we u hierover berichten. Het zou kunnen dat dit iets later wordt dan 
op de jaarkalender gepland staat. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we u hierover 
berichten.  
 
Uitkomst klankbordgroep en parkeersessie met het team 
In de BHK van december 2020 hebben wij u de volgende terugkoppeling gegeven:  
Recent hebben we een klankbordgroep avond gehouden. In een aparte mailing heeft u hierover 
kunnen lezen en hebben we u gevraagd vooral met ons mee te denken. We hebben al een aantal 
reacties binnen gekregen, maar om nog meer ouders in de gelegenheid te stellen, nodigen we u 
hierbij uit te reageren. De mail treft u hieronder aan.  

Dinsdagavond 17 november 2020 hebben we met de directie en de ib´er  van De 
Kriekenhof een klankbordgroep avond online gehouden. Wij hadden voor deze avond 



een oproep gedaan in het Bij Het Krieken.Er waren drie ouders vertegenwoordigd in de 
meeting. Van 1 ouder hebben we schriftelijke feedback gekregen omdat deze niet bij de 
meeting aanwezig kon zijn. Wij willen de ouders die een bijdrage hebben geleverd 
hartelijk danken. 

Onze vraag aan ouders ging over de periode van thuiswerken. Hoe hebben ouders dit 
ervaren tijdens de eerste Corona periode en hoe ervaren zij dit nu?  

We ontvingen alle lof voor de periode tijdens het thuiswerken. Alles was snel en goed 
georganiseerd en de kinderen konden thuis de lessen goed volgen. Ook als kinderen op 
dit moment thuis moeten werken ivm quarantaine, werd aangegeven dat we dit goed op 
orde hebben. We zijn natuurlijk ontzettend blij om dit te horen, omdat we ook echt met 
elkaar ons best hebben gedaan om dit goed te regelen. 

Ook kwamen tijdens deze avond een aantal aandachtspunten aan de orde. Het contact 
tussen ouders en leerkrachten is een punt van aandacht. We merkten tijdens het 
gesprek dat het contact zoeken met de leerkrachten een drempel is. Ondanks het feit 
dat wij in de weekmail en in de nieuwsbrief ‘Bij Het Krieken’ aangeven dat u altijd kunt 
mailen, bellen of videobellen, ligt hier blijkbaar toch een drempel voor ouders.  

Natuurlijk begrijpen wij dat jullie als ouders minder zicht hebben op wat er in de school 
gebeurd. Het kijkje in de klas is helemaal weg en dat is natuurlijk ontzettend jammer. 
Voor ons als team is dit ook heel vervelend; het past niet in ons beeld van 
ouderbetrokkenheid dat wij hoog in het vaandel hebben staan. Helaas hebben wij ons 
aan de Corona regels te houden.  

Wij zouden het fijn vinden als u als ouder aangeeft waar uw behoefte rondom dit 
onderwerp ligt. Vooropgesteld willen we u nogmaals benadrukken dat we altijd open 
staan voor contact en dat we het als zeer prettig ervaren als u ons hier actief voor 
opzoekt middels telefoon of mail. Dit hoeven niet altijd zorgen rondom uw kind te zijn.  

Met het team is dit ook een onderwerp ter bespreking. Wat we u wel vast kunnen 
aangeven, is dat het handig zou zijn dat u iets langer na schooltijd blijft staan als u de 
leerkracht wilt spreken. Dan zijn de meeste ouders weg en is hier iets meer ruimte voor.  

Mocht u iets aan ons kwijt willen over dit onderwerp, zou u dit dan willen mailen naar de 
directie? Ook krijgen we graag te horen waar u mogelijkheden voor verbetering van de 
communicatie ziet. In de  ‘Bij Het Krieken’ van december of januari zullen we u hier een 
terugkoppeling over geven.  

 
Nav de bijeenkomst met de klankbordgroep en de parkeersessie die we met elkaar hebben gehouden 
heeft het MT van de school naar de verschillende ideeën gekeken. Daarvan hebben wij hebben er 
een aantal uitgepakt die we willen inzetten/ oppakken. Deze zijn als volgt: 
 
* Ouders kunnen voor een vraag/praatje na schooltijd even wachten tot de meeste ouders weg zijn en 
dan even bij het hek/ op de ronde blokken een praatje met de juf maken. 
 
* We maken met grote regelmaat gebruik van de CSG De Waard app. We nemen hierin de dagelijkse 
gang van zaken op. Uitleg over de app opnemen in de weekmail en in het BHK. 
 
* We sturen als leerkrachten af en toe een persoonlijke mail  / foto´s. Dit kan zijn van mogelijke 
hiaten/problemen (bv lezen) en een advies te geven of te vertellen dat het goed gaat/ hoe het gaat. 
 
* We bellen u als ouder af en toe even op. Daarnaast geven we ook bij u als ouders nadrukkelijk nu 
ook aan dat wij als leerkrachten verwachten dat u contact opneemt met ons. ( wel het liefst na 
schooltijd )  
 
* Koekeloeren door de ramen tijdens de inloop of op alfabet. Dit volgt later door de lockdown.  



 
* De leerkrachten staan op een vaste plek met naar huis gaan ( uit elkaar ) zodat u ons kan 
roepen/seinen voor een praatje. 
 
App van CSG De Waard 
Stichting CSG De Waard heeft een eigen app welke u kunt downloaden in de appstore. Als u deze 
app heeft gedownload kunt u de website ook op uw telefoon bekijken. Er zullen hierop berichtjes 
geplaatst worden voor de hele school, maar ook zullen de leerkrachten per klas hier berichtjes op 
plaatsen waarop leuke weetjes en foto’s te zien zijn. Deze zijn alleen voor u beschikbaar als u bent 
ingelogd. Wij willen u vragen om de foto’s niet verder te verspreiden ivm de privacy.  
 
 
Stappenplan 1e inlog voor ouders 

1. Download de app van CSG De Waard 
2. Je vult bij de inlog in: wachtwoord vergeten  
3. Je vult je e-mailadres in. 
4. Je ontvangt een mail. 
5. Je klikt dat je je wachtwoord opnieuw wilt instellen. 
6. Vul 2x hetzelfde wachtwoord in. 
7. Daarna kun je inloggen op de app en website met je e-mailadres en je wachtwoord. 

 
Overig nieuws 
 
Sint 
Ondanks de bijzondere omstandigheden, is het Sinterklaasfeest geslaagd geweest! Sint kon gelukkig 
naar school komen samen met twee pieten. De kinderen hebben Sint en de pieten op bezoek gehad 
in de klassen een kadootje gekregen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerst 
Onverhoopt moesten we ineens onze kerstviering onder schooltijd houden. Het was even schakelen 
voor iedereen, maar in iedere klas hebben we kerstfeest kunnen vieren. Binnen de omstandigheden 
die we hadden, was het een geslaagde viering.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jarigen 
 

 
 
 

 
 
 
Belangrijke data 
 

2 jan Lena gr. 3 21 jan Lotte gr. 6 

9 jan Zeger gr. 4 23 jan Zoë gr. 1/2 

11 jan David gr. 1/2 31 jan Lars gr. 1/2 

16 jan Wende gr. 3  

20 jan Elin gr. 7  

                                        januari 2021 
1 Kerstvakantie 
2 Kerstvakantie 
3 Kerstvakantie 
4  
5 Kriebelteam 
6 Studiedag: deze ochtend zijn de kinderen vrij. 
7  
8  
9  
10  
11 Start:  

Afname cito toetsen en de leestoetsen AVI en DMT  
Lessenreeks relaties en seksualiteit: verplaatsen we naar week van de 
lentekriebels 15 ™ 25 maart 

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  



 

 

19  
20 Start: nationale voorleesdagen 
21  
22  
23  
24  
25 Studiedag: de kinderen zijn deze dag vrij 
26  
27  
28  
29  
30  
31  

                                      februari 2021 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8 Rapport mee naar huis 
9  
10 Rapportgesprekken 
11  
12  
13  
14  
15 Deze week: 

- Ontruimingsoefening 
16  
17  
18 Rapportgesprekken 
19  


