
 

Bij Het Krieken  
december 2020 

 
Lang geleden schreef de profeet Jesaja dat er licht zou komen in een donkere tijd. Er zou 
een kind geboren worden dat vrede zou brengen. Het zijn prachtige woorden, maar hoe 

moesten mensen dat precies voor zich zien? Ze wachtten tot de woorden van Jesaja 
waarheid zouden zijn, maar waar wachtten ze precies op? In de weken voor kerst denken 

we terug aan die oude woorden van Jesaja. In het verhaal van Jesaja zien we een antwoord 
op de vraag waar wij op wachten. We horen over een kleine, kwetsbare koning die geboren 

wordt in Bethlehem: geen koning op een troon, maar een koning in een kribbe, een 
voederbak. Hij zal God dichterbij brengen. 

Met de kinderen staan we in deze periode stil bij de verwachting. We leven mee met de 
oude Zacharias en Elisabet, die plotseling het nieuws krijgen dat er een kind geboren zal 
worden. We horen over Maria, die van Gabriël te horen krijgt dat ze de moeder wordt van 

Gods zoon. We horen over de herders, die als eersten op bezoek mogen bij het 
koningskind. En na kerst ontmoeten we de wijzen, die achter een ster aan reizen naar 

Jeruzalem en Bethlehem. Allemaal wachten ze op iets waarvan ze zich eigenlijk nog niet 
kunnen voorstellen hoe mooi het precies zal zijn. 

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

Sanneke Batenburg en Machteld Metz 

 
 
 
 

 



Mededelingen 
 
Fakkeldragers 
Woensdag 11 november was er een vergadering van de fakkeldragers met als onderwerp 
“Christelijke identiteit in Coronatijd”. Bij deze digitale bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat het 
belangrijk is dat wij als Christelijke stichting het contact blijven zoeken met de kinderen, door middel 
van een (videogesprek, een kaartje en dergelijke. Ook hebben we tijdens de lockdown en later met de 
kinderen gebeden en de verhalen verteld. 
Daarnaast hebben we het gehad over rouwverwerking. We hebben de verschillen en overeenkomsten 
besproken in de rouwverwerking van kinderen en volwassenen en we hebben met elkaar besproken 
wat goede manieren kunnen zijn om een kind of een klas te kunnen begeleiden als zoiets gebeurd. 
 
Instroomgroep 
Na de kerstvakantie zullen we starten met een instroomgroep, groep 1C. 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zal juf Romana de instroomgroep draaien en op 
woensdag zal juf Kim dit doen. Juf Danique zal op maandag, woensdag en vrijdag ondersteunend zijn 
bij de groepen 1C, 1/2A en 1/2B en juf Johanna blijft dit doen op de dinsdag en donderdag. 
 
De instroomgroep zal het lokaal gaan delen met groep 1/2b. Middels een flexibel rooster richten we 
dit zo in, dat iedere groep een eigen moment in het lokaal heeft. Daarnaast zal het Kivido lokaal op de 
beschikbare momenten gebruikt worden voor groep 1C. 
Afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteedt en geïnvesteerd in de samenwerking tussen de 
kleutergroepen. Hierdoor kunnen we deze manier van werken ook goed vormgeven.  
We begrijpen dat het lastig is voor u als ouder om hier een duidelijk beeld van te hebben. We willen u 
vragen erop te vertrouwen dat wij het beste voor de kinderen voor ogen hebben en goed nadenken 
over de inrichting van de groepen.  
 
Juf Romana stond normaal gesproken voor groep 5/6 op vrijdag. Juf Marcelle zal nu deze groep gaan 
draaien. Juf Jessica zal voortaan zelf op vrijdag groep 8 doen.  
 
Klankbordgroep 
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.  

 
 
RIVM / GGD 
De volgende richtlijnen vanuit het RIVM en de GGD volgen wij: 
 

- Als de persoon met corona klachtenvrij is, daarna de verdere huisgenoten nog 10 dagen in 
quarantaine.  

- Als de persoon met corona in volledige quarantaine heeft gezeten ( dus geen contact met de 
huisgenoten ), mogen de huisgenoten na 10 dagen weer uit quarantaine. 

- Als ouders getest worden; graag even een mail naar de leerkrachten, zodat zij in ieder geval 
op de hoogte zijn.  

- Als ouders benauwd zijn of koorts hebben, moeten de kinderen sowieso thuis blijven tot de 
uitslag bekend is.  

Tot op heden hebben enkele gezinnen van onze school in quarantaine gezeten. Wij vinden het fijn dat 
u tot op heden steeds contact met ons hebt gezocht om te overleggen.  
 
Kinderraad 
Tijdens deze eerste kinderraad van dit schooljaar hebben wij een aantal punten besproken, zoals het 
thuiswerken in Corona tijd. De kinderen hebben dit ervaren als een unieke gebeurtenis. Het rooster, 
de actieve juffen aan wie ze vragen konden stellen, het kunnen werken op je eigen tempo en soms 
met muziek aan hebben de kinderen als prettig ervaren. Echter, de kinderen misten de school, de 
klasgenoten, de juffen te zien en het echte contact.Het videobellen met elkaar was erg leuk.  
Als er nu iemand thuis moet werken, werkt het goed, je krijgt les via het chromebook, het lijkt op zitten 
achter de instructietafel.  
 
Ook hebben we de opening van de KBW en het cultuurcircuit besproken. De opening was leuk, niet 
iedereen was even herkenbaar, maar wel een leuke verrassing. 
Het cultuurcircuit was erg leuk, iedereen kon een eigen object maken. De verschillende opdrachten 
en de verwerkingen leken niet op elkaar en de kinderen hebben veel nieuwe technieken geleerd. 
 
Studiedag 6 januari 2021 
Op 6 januari hebben we wederom een studiedag samen met basisschool De Vliet met als onderwerp 
onderzoekend leren. In de middag hebben we een online bijeenkomst met alle scholen van CSG De 
Waard. 
 
Overig nieuws 
 
Sinterklaasviering 



 
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben de afgelopen weken het programma gevolgd van het 
Sinterklaasjournaal. Iedere dag keken ze het Sinterklaasjournaal en gebeurde er bijzondere dingen, 
zo waren er schoenen verstopt en kregen ze een keer een pakje. Vrijdag 4 december zullen we met 
elkaar de verjaardag van Sinterklaas vieren. Sinterklaas zal de groepen 1 t/m 4 bezoeken. Sinterklaas 
gaat niet meer alle groepen bezoeken. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben surprises voor elkaar 
gemaakt. De kinderen hebben de surprises 2 december al mee naar school genomen. Zo konden we 
iets langer genieten van de prachtige knutsel kunstwerken 
 
 
Kerstviering 
Advent is de periode van voorbereiding op het kerstfeest. Het begint vier zondagen voor Kerst en 
duurt tot kerstavond. Op maandag 30 november hebben we in alle klassen stil gestaan bij de 1e 
adventsviering.  
 
Donderdag 17 december zullen wij met alle klassen Kerst op school vieren. Hier ontvangt u later nog 
meer informatie over.  
 
Als school willen we graag iets doen voor onze medemens in andere delen van de wereld. Daarom 
hebben wij een sponsorkindje geadopteerd. Hij heet Okot Stephine. Stephine woont in Oeganda. 
Iedere klas schrijft af en toe een brief naar Stephine. Dit schooljaar zullen we ook weer een collecte 
houden voor ons sponsorkindje. In de klas staat een spaarpotje, waar de kinderen ook wekelijks een 
bijdrage in kunnen stoppen. Namens Stephine heel hartelijk bedankt!! 
 

 
 
Techniekmiddag 17 november 2020 
In alle groepen hebben de kinderen geleerd wat geluid is. Zo hebben de  kleuters geëxperimenteerd 
met diverse vormen van geluiden, harde, zachte hoge en lage geluiden. De andere groepen hebben 
geleerd dat geluid trillingen zijn in de lucht. Zij hebben daarvoor allerlei proefjes gedaan en er zijn 
instrumenten gemaakt waarmee twee verschillende tonen gemaakt konden worden. Om een indruk te 
krijgen van wat er deze middag allemaal gedaan is kunt u hier  het filmpje bekijken.  

 
 
Jarigen 
 

 
 

2 dec Jazz groep 3 19 dec Merel groep 5 

5 dec Jesse groep 7 21 dec Yaïr groep 1/2B 

6 dec Thije groep 6 22 dec Kim groep 1/2A 

6 dec Janoah groep 4 23 dec Gilat groep 4 

6 dec Saar groep 4 29 dec Milo groep 5 

9 dec Bram groep 1/2B 30 dec Liva groep 7 

13 dec Mayson groep 6  

https://www.youtube.com/watch?v=mhba2szg7n8&feature=youtu.be


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data 
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4 Sintviering op school 
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7 2e advent 
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14 3e advent 
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17 Kerstviering op school 
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19 Kerstvakantie 
20 Kerstvakantie 
21 Kerstvakantie 
22 Kerstvakantie 
23 Kerstvakantie 
24 Kerstvakantie 
25 Kerstvakantie 
26 Kerstvakantie 
27 Kerstvakantie 
28 Kerstvakantie 



 
 

 
 
 
 
Bijlage 1: School op Seef 
 
Mogen uw kinderen ook al in de gordel? Moeten ze nog in een kinderzitje? Of op een zittingverhoger? 
En wat als u een keertje andermans kinderen meeneemt en u heeft geen passend autozitje? Wij 
zetten de belangrijkste regels voor u op een rij. 

Eigen kind 

● Kleiner dan 1.35 meter en tot 18 kg: Stoeltje met vijfpuntsgordel 
● Zwaarder dan 18 kg: Zittingverhoger (liefst met rugleuning) met autogordel 
● Langer dan 1.35 m én uw kind kan, zittend met de billen tegen de rugleuning, de knieën 

buigen over de zitting van de bank: In gewone autogordel. Zolang uw kind nog niet goed op 
de achterbank kan zitten, kunt u beter een zittingverhoger blijven gebruiken. 

Incidenteel vervoer van andermans kind over korte afstand 

● Jonger dan 3 jaar: In passend zitje 
● Ouder dan 3 jaar: Op achterbank in gewone gordel 

Nog een tip De bevestiging van de meeste autogordels is in hoogte verstelbaar. Zet ‘m bij kinderen in 
de laagste stand. Zorg dat het diagonale deel van de gordel over het sleutelbeen en de borst loopt en 
niet in de hals snijdt. 
Wat kun je leren? 

Veilig vervoer van kinderen in de auto 
De auto lijkt zo op het oog een veilige omgeving voor een kind. Maar deze schijn bedriegt, kinderen 
zijn kwetsbaar en kunnen snel gewond raken. Ouders geven veel geld uit aan allerlei 
beschermingsmiddelen; een box voor de kleintjes, hekjes voor de trap, beveiliging van stopcontacten, 
deurklemmen en beschermhoekjes op de tafel. In en rond het huis zit het dus wel goed, maar de 
veiligheid in de auto is vaak een ander verhaal. 
 
Ondanks allerlei voorlichtingscampagnes over autogordels worden veel kinderen nog los in de auto 
vervoerd. Vooral op korte autoritjes dragen de kinderen vaak geen gordel. De gedachte is dat er op 
deze korte ritjes niet zo snel iets zal gebeuren. Maar niets is minder waar. Jaarlijks raken honderden 

29 Kerstvakantie 
30 Kerstvakantie 
31 Kerstvakantie 

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



kinderen gewond omdat ze zonder gordel reizen. Zelfs een aanrijding met lage snelheid kan dan al 
ernstige gevolgen hebben. Om kinderen in het verkeer te beschermen heeft de overheid duidelijke 
regels opgesteld voor het veilig vervoer in de auto (zie hierboven). 
Opbouw les 

Bespreek onderstaande regels regelmatig met uw kind 

● Tip 1: Let op dat uw kind ook veilig vervoerd wordt naar bijvoorbeeld de sportwedstrijd. 
● Tip 2: Geef zelf het goede voorbeeld en draag altijd een autogordel. 

 


