
Bij Het Krieken
april 2021

Beste ouders/ verzorgers,

Inmiddels zijn we alweer aangeland in de
maand april. De maand dat de lente echt
door begint te breken. Langzaam komt er
bloesem in de bomen en zien we alles
weer groen worden. Het is altijd een
heerlijk gezicht en het is ieder jaar weer
genieten om de natuur te zien uitlopen.
Het is een teken van een nieuw begin,
ieder jaar weer opnieuw.

We vieren komende week ook
het paasfeest. Met het
paasfeest mogen we ook van
een nieuw begin
spreken. Juist doordat het niet
bij de dood van Jezus is
gebleven maar dat we de
opstanding mogen vieren,
zorgt ervoor dat dit ook een
nieuw begin is voor ons.
Met Pasen vertellen we de
verhalen hierover aan de
kinderen.

We hopen dat u een mooi paasfeest kunt vieren thuis, ondanks dat dit er anders uit
zal zien dan u mogelijk gewend bent.
Hele fijne paasdagen gewenst,

Sanneke Batenburg en Machteld Metz



Mededelingen

Vacature in de Raad van Toezicht
Er is binnen stichting CSG De Waard een vacature voor de Raad van Toezicht. Zie hiervoor de
website: www.csgdewaard.nl/vacatures.

IEP toets
Op 20 en 21 april zal groep 8 zal de centrale eindtoets plaatsvinden. De kinderen maken de IEP toets.
De IEP Eindtoets is een papieren toets die de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen
meet en wordt afgenomen in twee dagdelen van twee uur.

Alle kinderen hebben hun advies al gekregen en dit meetmoment is enkel ter bevestiging van iets
waar we al jaren zicht op hebben. Het meetmoment is altijd belangrijk voor de kinderen omdat het een
afgebakend moment is, een soort van samenvatting aan het einde van de basisschoolperiode.
Daarnaast is het voor de school een belangrijk moment. De inspectie bekijkt aan de hand van de
score hoe de school scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het meetmoment zal dit jaar
door de inspectie niet worden meegeteld, wegens de lockdown van afgelopen periode. Wij vinden het
echter wel een belangrijk moment voor ons als school om te zien of de kwaliteit van onderwijs,
ondanks de herhaalde lockdown, nog steeds op peil is.
Voor de kinderen is het natuurlijk het belangrijkste dat zij presteren zoals bij hun eigen niveau past.
Zet hem op jongens en meisjes en weet dat wij vooral trots op jullie zijn om wie jullie zijn en niet om
de prestaties alleen!

Start verlof juf Sanneke
Juf Sanneke is tot de meivakantie nog op school. Na de meivakantie is juf Sanneke met
zwangerschapsverlof. Zij verwacht eind mei haar eerste kindje.

Overig nieuws

Paasviering
Op 1 april staan wij met de gehele school stil bij Pasen. Alle groepen zullen op hetzelfde tijdstip het
verhaal uit de Bijbel vertellen, liedjes zingen met elkaar en in gebed gaan met elkaar. Deze dag
draaien wij een continu rooster. Wij zullen deze dag met de kinderen op school lunchen, welke wordt
verzorgd door de OR. De groepen 4,7 en 8 zijn om 14:05 uur uit en de overige groepen om 14:15 uur.
Wij willen u vragen om uw kind een bord - beker - bestek mee te geven voorzien van een naam.

Koningsspelen
Er is nog niet duidelijk hoe de invulling van de Koningsspelen zal zijn, hier hoort u later meer over.

Theorie verkeersexamen groep 7
Op 29 maart hebben de kinderen van groep 7 het theorie verkeersexamen gemaakt. Bijna alle
kinderen zijn hiervoor geslaagd, 1 leerling moet het examen nog maken! Wij feliciteren alvast de
kinderen van groep 7 met deze mooie prestatie! Het praktijkexamen is op 21 mei.

http://www.csgdewaard.nl/


School op Seef
Zie bijlage 1

Jarigen

2 april Milan gr. 5 23 april Micha gr. 3

8 april Angelica gr. 4 23 april Jesaja gr. 3

9 april Niek gr. 1/2A 25 april Lynn gr. 1/2 B

15 april Fleur gr. 3 30 april Bisan gr 1/2 B

16 april Evi gr 1/2B

Belangrijke data

April 2021
1 Paasviering
2 Goede Vrijdag



3
4
5 Tweede Paasdag
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 IEP eindtoets
21 IEP eindtoets
22
23
24 Meivakantie
25 Meivakantie
26 Meivakantie
27 Meivakantie
28 Meivakantie
29 Meivakantie
30 Meivakantie

Mei  2021
1 Meivakantie
2 Meivakantie
3 Meivakantie
4 Meivakantie
5 Meivakantie
6 Meivakantie
7 Meivakantie
8 Meivakantie
9 Meivakantie

10
11
12 Techniekochtend
13 Hemelvaart
14 Hemelvaart
15
16



Bijlage 1  School op Seef tips voor ouders

Houd u aan de snelheidslimiet

In de omgeving van de meeste scholen geldt een maximumsnelheid van 30
km/uur. Dat is niet voor niets. Wanneer automobilisten langzaam rijden, is de
buurt een stuk veiliger voor uw kind en andere kwetsbare verkeersdeelnemers.
Als bestuurder kunt u dan beter om u heen kijken en ziet u bijtijds een kind dat
plotseling de straat op holt. Ook is uw remweg een stuk korter dan bij 40 of 50
km/uur. Bij een noodstop staat u eerder stil. Voor dat kind kan dat het verschil
uitmaken tussen leven en dood.

U snapt dat hoe harder u rijdt, des te langer uw remweg is. Maar weet u ook
hoe groot het effect van uw snelheid op uw remweg is? Als u 30 km/uur rijdt, is
uw remweg ca. 14 meter. Als er dus 14 meter voor uw auto onverwacht een
kind oversteekt, kunt u bij een snelheid van 30 km/uur nog tijdig remmen. Als
u 50 km/uur rijdt, bent u al zo’n 14 meter verder voordat u begint te remmen.
Pas na ca. 26 meter staat u stil. U zult datzelfde kind dan dus op volle snelheid
aanrijden. De helft van de voetgangers overleeft een aanrijding met 50 km/uur
niet. Daarom is het zo belangrijk dat u zich – ook in woonwijken en rond onze
school - aan de maximumsnelheid houdt.

Wat kun je leren?

Bezorgdheid over de veiligheid van de kinderen is voor veel ouders de reden
om hun kinderen (tot een jaar of 10) met de auto naar school te brengen. Voor
een gemiddelde school betekent dit dat er bij het halen en brengen enige
tientallen tot soms wel honderd auto’s langs komen. Het grootste deel van
deze auto’s moet vervolgens ook nog geparkeerd worden, liefst zo dicht
mogelijk bij de school. Omdat bij geen enkele school plaats is voor zoveel
auto’s ontstaat er in de straat al snel een heuse file voor de schoolingang.
Opbouw les

Onderstaand diverse tips om toe te passen in de praktijk.

● Tip 1 Voorkom ongewenste situaties bij de school en breng de kinderen
lopend of fietsend.

● Tip 2 Zijn er te weinig parkeerplaatsen, parkeer dan in een andere straat
en loop met uw kind(eren) het laatste stukje naar school.

● Tip 3 Laat uw kind altijd aan de kant van de stoep uitstappen, een
geopend portier aan de straatkant kan een fietser raken.

● Tip 4 Houdt de ingang van het schoolplein vrij, zodat kinderen, die op de
fiets naar school komen, vrij toegang hebben tot de ingang.


