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Beste ouders/verzorgers,
Rond Hemelvaart is op school het verhaal verteld dat Jezus naar de hemel ging,
en met Pinksteren hoorden de kinderen hoe de heilige Geest bij de volgelingen
van Jezus kwam. In deze periode lezen we verder uit het Bijbelboek
Handelingen. We horen hoe de volgelingen van Jezus zijn verhaal blijven
vertellen, ook als Hij er zelf niet meer bij is.

In de verhalen van de eerste weken speelt Petrus een belangrijke rol. Hij was al
tijdens Jezus’ leven een van de twaalf apostelen. Na Pinksteren doet hij dingen
die hij Jezus ook heeft zien doen: hij vertelt over God en maakt zelfs zieke
mensen beter.
Later in de verhalen speelt de apostel Paulus een belangrijke rol. Onderweg
naar Damascus krijgt hij een visioen, waarin Jezus aan hem verschijnt. Vanaf
dat moment reist Paulus de wereld rond om het verhaal van Jezus overal te
gaan vertellen.

Het zijn verhalen waar veel energie en spanning in zit. Het thema bij deze
verhalen is ‘Handen uit de mouwen’. We hopen dat de verhalen de kinderen
uitdagen om na te denken over de vraag voor welke dingen zij hun handen uit
de mouwen steken, en wie hen daarbij kan helpen.

Machteld Metz



Mededelingen

22 juni studiedag
Op 22 juni hebben we de laatste studiedag van dit schooljaar. We besteden die dag
aan het maken van analyses en het maken van rapporten.

30 juni rapport mee
Op 30 juni zouden de rapporten mee gaan. Die dag vieren we het juffenfeest en
daarom hebben we besloten het rapport een dag eerder mee te geven.

1 juli en 7 juli rapportgesprekken
Op 1 en 7 juli zijn de rapportgesprekken. Dit zijn facultatieve gesprekken. Voor 25
juni kunt u een uitnodiging van ons krijgen. Mocht dat niet zo zijn en u wilt ons heel
graag spreken, kunt u zich tussen 25 en 30 juni inschrijven door een mailtje te sturen
naar de leerkracht van uw kind. Dit is niet verplicht. Wij verwachten u allemaal wel bij
het startgesprek van het volgend schooljaar te ontmoeten.

Cultuurcircuit
Op 8/15 en 29 juni is het cultuurcircuit. Het onderwerp is feest en we zullen ons
vooral richten op dans en drama.

Juffenfeest 30 juni
Op 30 juni vieren we het juffenfeest. Dit is een week later dan gepland op de
kalender. Het belooft weer een waar spektakel te worden! Het thema van die dag is
Aloha! Het zou leuk zijn als de kinderen in dit thema verkleed naar school komen. In
de weekmail krijgt u meer informatie te horen over deze dag.

In de bijlage treft u een oproep aan voor de GMR.

Jarigen

1 juni Natalie gr. 8 14 juni Julie gr. 1/2

3 juni Nahom. gr 1/2 15 juni Mirthe gr. 8

4 juni Manoah gr. 5 15 juni Esmée gr. 1/2

8 juni Levi gr. 3 21 juni Anne-Lotte gr 6

10 juni Zora gr. 4 23 juni Jane gr 3



10 juni Thom gr. 5 25 juni Len gr 1/2

11 juni Galilah gr. 8 27 juni Eliana gr 1/2

14 juni Vajèn gr. 1/2
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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
en 4 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.

Inmiddels is het gelukt om de bestaande vacature in te vullen. Thans is er echter een nieuwe
vacature ontstaan waardoor we opnieuw een kandidaat zoeken die de oudergeleding van 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
(j.dejong@csgdewaard.nl) of het bestuurssecretariaat (bestuur@csgdewaard.nl). Aanmelden kan

tot en met dinsdag 29 juni 2021 bij Jantine Zilverschoon (j.zilverschoon@csgdewaard.nl).


