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Tussen Pasen en Pinksteren lezen we uit de Bijbelboeken Ezra en Nehemia. Het zijn
niet voor iedereen bekende teksten, maar het is wel een prachtig verhaal. Het
verhaal begint als het volk Israël lange tijd in Babylonië leeft. De Babyloniërs

hebben Israël verslagen en de inwoners als ballingen meegenomen naar Babel.
Maar dan worden de Babyloniërs zelf verslagen door koning Cyrus van Perzië. Hij

geeft de mensen uit Jeruzalem toestemming om terug te gaan naar hun eigen stad
en de tempel te herbouwen. In de verhalen van Ezra en Nehemia horen we hoe dat
gaat. Er is veel tegenwerking van volken rondom Israël, maar ze bouwen toch door.
Letterlijk en figuurlijk zien ze hun leven in de stad van de Heer weer groeien onder

hun handen.

Dit oude verhaal heeft ook vandaag nog veel te vertellen. Het gaat over verlangen
naar vroeger, toen je je nog vrij kon bewegen in je eigen stad. Maar ook over wat jij
met dat verlangen kunt doen – hoe je er zelf aan kunt bijdragen dat het leven wordt
zoals je hoopt. Het is een verhaal over doorzetten en tegenslag, en ook over hulp uit

onverwachte hoek. (Israël had nooit verwacht dat de koning van Perzië zo
belangrijk voor hen zou worden!) De verhalen kunnen ook een aanleiding zijn om
met kinderen in gesprek te gaan over de recente geschiedenis: In de afgelopen

decennia zijn er veel spanningen ontstaan nadat Israël nederzettingen bouwde in
Palestijnse gebieden.

Met Hemelvaart en Pinksteren worden de Bijbelverhalen gelezen die bij deze
feesten horen. Het boek Handelingen vertelt dat Jezus veertig dagen na zijn
opstanding naar de hemel ging, en dat tien dagen later de heilige Geest werd

uitgestort over zijn leerlingen.

Sanneke Batenburg en Machteld Metz



Mededelingen
Verlof juf Sanneke
Vrijdag 23 april gaat juf Sanneke genieten van haar zwangerschapsverlof. Als team hebben we haar
op op 21 april verrast met een online- 30- seconds baby variant! Juf Sanneke blijkt er helemaal klaar
voor te zijn. We wensen haar een fijn verlof!

Start afname cito toetsen vanaf 31 mei
Als CSG De Waard sluiten we aan bij de richtlijnen van Cito voor de afname van LVS-toetsen. Dit
betekent dat we de E-toetsen voor het einde van het schooljaar 2020-2021 afnemen, waarbij we nog
aan het bekijken zijn om de afname zo laat mogelijk binnen de marge te doen. Door een afname voor
de zomervakantie hebben we een goed beeld van de ontwikkeling van onze individuele en groepen
leerlingen voor de start van het nieuwe schooljaar 2021-2022. Dit betekent dat de tijd tussen de M-
en E-afname dit jaar korter is dan gewoonlijk wat zou kunnen inhouden dat ook de groei minder
groot zou zijn.



Vacature GMR

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.

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 (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). 

https://csgdewaard.nl/over-de-waard/gmr/informatie-gmr
mailto:j.dejong@csgdewaard.nl


Inschrijvingen op De Kriekenhof
Voor het schooljaar 2021-2022 zitten wij op dit moment helemaal vol. Voor het schooljaar 2022-2023
hebben we nog enkele plekken over. Heeft u kinderen die u nog niet heeft ingeschreven wilt u dit dan
zsm doen? U mag natuurlijk ook buren, kennissen en familieleden hiervan op de hoogte brengen.

25 mei studiedag
Op 25 mei heeft het team van De Kriekenhof een studiedag. Deze dag bekijken we met elkaar aan
welke doelen we afgelopen schooljaar hebben gewerkt en aan welke doelen we in het schooljaar
2021-2022 zullen gaan werken.

Schooltijden
Wij willen u vragen rekening te houden met de schooltijden en uw kind op tijd op school af te zetten,
zodat we op tijd met de lessen kunnen starten in de klas.

● gr 1/2a: tussen 8.20-8.25 worden de kinderen buiten door de juf opgehaald. De
kinderen zijn op woensdag/ vrijdag 12.20u en op maandag/ dinsdag/ donderdag om
15.15u uit. Verzamelplek bij het klimrek onderbouw.

● gr 1/2b: tussen 8.25-8.30 worden de kinderen buiten door de juf opgehaald.De
kinderen zijn op woensdag/ vrijdag 12.20u en op maandag/ dinsdag/ donderdag om
15.15u uit. Verzamelplek plek naast de zandbak.

● gr 1c: tussen 8.25-8.30 worden de kinderen buiten door de juf opgehaald. De
kinderen zijn op woensdag/ vrijdag 12.20u en op maandag/ dinsdag/ donderdag om
15.15u uit. Verzamelplek plek naast de schommels.

● gr 3: tussen 8.20-8.25 worden de kinderen buiten door de juf opgehaald. De kinderen
zijn op woensdag/ vrijdag 12.20u en op maandag/ dinsdag/ donderdag om 15.15u
uit. Verzamelplek naast speelplek peuters Kivido.

● gr 4: de kinderen gaan zelf naar binnen tussen 8.15-8.20 door de hoofdingang. De school start om
08:25 uur. De kinderen zijn op woensdag/ vrijdag om 12.10u en op maandag/ dinsdag/ donderdag om
15.05u uit.

● gr 5/6: tussen 8.20-8.25 worden de kinderen buiten door de juf opgehaald, de kinderen zijn op de
normale tijden uit. Verzamelplek naast de tafeltennistafel.

● gr 7: de kinderen gaan zelf naar binnen tussen 8.15-8.20 door de zijingang. De school start om
08:25 uur. De kinderen zijn op woensdag/ vrijdag 12.10u en op maandag/ dinsdag/ donderdag om
15.05u uit.

● gr 8: de kinderen gaan zelf naar binnen tussen 8.15-8.20 door de kleuteringang. De school start om
08:25 uur. De kinderen zijn op woensdag/ vrijdag 12.10u en op maandag/ dinsdag/ donderdag om
15.05u uit.

Schoolreis is komen te vervallen
Op 11 mei was het de bedoeling dat wij op schoolreis zouden gaan. Helaas is dat dit jaar wederom
komen te vervallen vanwege corona. We zijn met elkaar als team aan het nadenken voor een leuk
alternatief richting het einde van het schooljaar. We zullen dan, net als vorig jaar, wat meer uitpakken
bij het juffenfeest.

Techniekochtend
Op 12 mei zal er een techniekochtend op De Kriekenhof plaatsvinden. Alle klassen zijn tijdens deze
ochtend daarmee bezig. Ook zullen we ons deze dag extra bezighouden met computational thinking.
Dit is het praktisch en creatief inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen. Het probleem
moet zodanig worden (her)geformuleerd dat het mogelijk is om het met computertechnologie op te
lossen.



Verkeer
In de week van 17 mei staat verkeer weer op het programma. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op de
fiets naar school komt?

Schoolfotograaf 20 mei
U heeft inmiddels via een apart mail informatie ontvangen over de schoolfotograaf. Deze zal op 20
mei een bezoek brengen aan onze school.

Opzomeren buiten 21 mei
We hebben al een aantal jaar de goede gewoonte de omgeving van het schoolplein op te ruimen. Dit
zullen we dit jaar doen op 21 mei. De kinderen doen dit met de leerkracht, tijdens de pauzes en een
deel onder schooltijd.

Victory4all
Victory4all is ons nieuwe sponsordoel vanaf januari 2021. In elke groep staat een spaarpot, waarvoor
de kinderen wekelijks geld mogen meenemen. We maken maandelijks een bijdrage over van €30,00
euro naar dit mooie en goede doel.

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.



Jarigen

5 mei Evy gr. 5/6 23 mei Elias gr. 6

5 mei Fajah gr. 3 20 mei Deborah gr. 8

7 mei Ted gr. 4 20 mei Eden gr. 4

11 mei Mik gr. 8 24 mei Maes gr. 3

12 mei Joris gr. 1/2 25 mei Noah gr. 1/2

14 mei Juda gr. 1/2 25 mei Ninthe gr. 1/2

20 mei Deborah gr. 8 26 mei Nicole gr. 3

20 mei Eden gr. 4 26 mei Jelle gr. 3

20 mei Loïs gr. 1/2 27 mei James gr. 1/2

22 mei Silver gr. 7 28 mei Eva gr. 1/2

22 mei Elise gr. 5 29 mei Naomie gr. 7

5 mei Evy gr. 5/6 31 mei Ziva gr. 3



Belangrijke data

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
17 Start: afname cito toetsen
18
19 Verkeersles
20
21 Buiten opzomeren
22
23



24 2e Pinksterdag
25 Studiedag: deze dag zijn de kinderen vrij
26
27
28
29
30
31

Juni 2021
1
2
3
4
5
6
7
8 Cultuurcircuit
9

10



Bijlage

Villa Hof is peuteropvang en is gevestigd in CBS de Kriekenhof.

Villa Hof werkt met het ontwikkelingsprogramma Uk & Puk.

Uk & Puk is een speels totaalprogramma dat speciaal ontwikkeld is
voor peutergroepen.

We werken met de verschillende thema’s: Welkom Puk; Wat heb jij

aan vandaag?; Eet  smakelijk!; Dit ben ik!; Reuzen en kabouters;

Regen; Hatjoe!; Knuffels; Oef, wat warm!; Ik  en mijn familie.

Hierbij worden veel verschillende ontwikkelingsgebieden

gestimuleerd, zoals taal, sociale  vaardigheden en emotionele ontplooiing. Het doel van dit

programma is om de kinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

We werken met dagritmekaarten, zodat de peuters weten wat we gaan doen deze
ochtend.

Op Villa Hof komt uw kind in aanraking met leeftijdsgenootjes, ander soort speelgoed en
eventueel andere activiteiten dan thuis. Deze activiteiten stimuleren  de ontwikkeling.

Op een speelse manier wordt de ontwikkeling van uw kind bevorderd. Je kleine ontdekker

doet namelijk veel  vaardigheden op, zoals: Op zijn beurt wachten; Kleine conflictjes

oplossen (met behulp van de pedagogisch  medewerker); Rekening houden met anderen;

Eerlijk delen; Praten in een groep; Vragen stellen; Taal begrijpen en  spreken; Luisteren naar

de pedagogisch medewerker; Opkomen voor zichzelf; Rustig in een kring zitten; Vertrouwen

krijgen in zichzelf en anderen; Omgaan met vreugde en verdriet zonder papa of mama erbij;

Elkaar  troosten.

Het zijn juist deze skills die op de basisschool heel bruikbaar zijn. Als je kindje dit al geleerd

heeft, is de overgang  naar de kleuterklas straks een stuk makkelijker voor uw kind.



Op Villa Hof wordt geknutseld, gebouwd, met water en zand geëxperimenteerd,

gezongen, buiten gespeeld, gepuzzeld, voorgelezen en samen fruit eten. Met

regelmaat komt er een sport juf of meester, een muziekmeester en een

meeleeftheater voorbij. Alle seizoenen komen aan bod en soms maken we een

uitstapje naar het park of de supermarkt.

En bovendien beleeft uw kind er veel plezier aan.

We zijn dinsdag- en donderdagochtend open vanaf 08.45-11.45 uur. U bent van harte
welkom om een keer met  uw peuter te komen kijken bij Villa hof.

Voor verdere informatie kunt u mailen naar Info@kivido.nl, tel.nr. 0186-620342


