
 

 
 Maandbrief januari 2021 

 
Geachte ouders van onze leerlingen, 
 
Het was even schakelen, zo vlak voor de kerstvakantie. Een lege klas op woensdag en 
donderdag, geen kerstviering en geen kerstdiner. Een paar dagen om ons voor te bereiden 
op onderwijs op afstand. Wat -met alle ervaringen in de vorige periode- ongetwijfeld weer 
gaat lukken.   
Op 2 januari krijgen de verschillende groepen van hun leerkrachten een mail over het 
thuisonderwijs vanaf 4 januari a.s. In deze mail wordt aangegeven hoe het online onderwijs 
wordt georganiseerd en hoe de leerlingen online kunnen deelnemen aan de verschillende 
inbelmomenten. 
Mede namens de collega’s wil ik u nogmaals een voorspoedig en gezond 2021 toewensen! 
Voor de maand januari hebben we de volgende mededelingen: 
 
- Voorleeskampioen 2021. 
In december hebben een aantal kinderen uit groep 8 voorgelezen in hun groep. Rafa Roos 
werd onze voorleeskampioen en zal ons in februari 2021 vertegenwoordigen bij de regionale 
voorleeswedstrijden van de Hoeksche Waard. Rafa van harte gefeliciteerd met deze 
prestatie en veel succes toegewenst tijdens de komende voorleeswedstrijd.  
 
- Kerstactiviteiten. 
Op 15 december hadden we onze afsluitende kerstactiviteiten. Het kerstfeest is in alle 
groepen op eigen wijze ingevuld. Tijdens het kerstfeest stond in alle groepen het 
kerstevangelie centraal.  
We bedanken de ouderraad voor de oase, de kaarsen en het kerstgroen voor de 
kerststukjes. Alle leerlingen hebben een mooi kerststukje gemaakt. De ouderen aan het 
Mastland waren erg blij met het kerstbakje dat zij kregen van de leerlingen uit groep 8. 
 

 
 
- Nieuwe leerlingen. 
In januari wordt Yoram van Heuvelen 4 jaar en komt hij bij ons in groep 1.  
Na de kerstvakantie zullen Evy Hutten en Mika Voortman proefdraaien in groep 1.  
Wij wensen al deze kinderen en hun ouders een goede tijd toe op onze school. 
 

- Kind op Maandag in januari. 
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 over de vraag waar 
jij je best voor wilt doen. We hopen dat de verhalen voor de kinderen een vrolijke uitnodiging 
zijn om na te denken over een wereld van verschil.  
 
Week 01 (04/01 - 08/01)  
Ik wijs je de weg (Mattheüs 2: 1-23)  
Wijzen uit het Oosten gaan op zoek naar de pasgeboren koning van de Joden. Een ster wijst 
hen de weg. Ook Jozef en Maria hoeven hun weg niet zelf te vinden: een engel vertelt dat ze 
naar Egypte gaan. Later vertelt de engel hen ook dat het veilig is en dat ze weer terug 
kunnen. 
Week 02 (11/01 - 15/01)  
Hier moet ik zijn (Lucas 2: 21-52) 
Als Jezus pasgeboren is, nemen zijn ouders hem mee naar de tempel. Simeon en de oude 
Hanna herkennen het kind als de Messias die komen zou. Later, als Jezus twaalf jaar is, 
gaan ze nog een keer naar de tempel. Op de terugweg missen zijn ouders hem. Ze vinden 
hem terug in de tempel, het huis van zijn vader. 
Week 03 (18/01 - 22/01)  
Wat kies jij? (Lucas 3: 1-18, 21-22 en 4: 1-13) 
Johannes de Doper laat mensen kiezen: een leven voor jezelf of een leven voor de Heer. 
Veel mensen komen door hem tot inkeer. Ook Jezus moet kiezen, als hij in de woestijn op 
de proef wordt gesteld door de duivel. Hij kiest ervoor om te luisteren naar de stem van de 
Eeuwige, de stem van het echte leven. 
Week 04 (25/01 - 29/01)  
De kracht in jou (Lucas 4: 14-39) 
Lang geleden heeft de profeet Jesaja geschreven dat er iemand zou komen die blinden zou 
laten zien en onderdrukte mensen vrijheid zou geven. Jezus leest het voor en zegt 
erachteraan: ‘Die woorden gaan nu in vervulling.’ Zijn stadgenoten kunnen zich niet 
voorstellen welke kracht in Jezus werkt. 
In Kafarnaüm komt Jezus een man tegen die beheerst wordt door een andere kracht: een 
boze geest. Jezus verjaagt die boze geest. De man wordt weer zichzelf. 

- Cito-toetsen. 
Vanaf 2 februari zullen de leerlingen van groep 3 t/m 8 weer Cito-toetsen maken. Op dat 
moment hebben we -waarschijnlijk- weer anderhalve week fysiek onderwijs gehad. Met het 
afnemen van de LOVS-toetsen houden we goed zicht op de leergroei van leerlingen. Juist in 
deze tijd is dit enorm belangrijk. Als de Midden-afnames in februari gebeuren, is dit nog 
ruim op tijd. De uiterlijke datum om binnen de normale normering Cito-toetsen af te nemen 
is zelfs 31 maart.  

- Toetsen leesprogramma ‘BOUW’. 
Na 2 februari worden de leerlingen van de onderbouw weer getoetst op hun 
leesontwikkeling. Deze toets heeft een signalerend karakter. In groep 2 gaat het om 
voorbereidende leesactiviteiten, in groep 3 gaat het om het proces van aanvankelijk lezen 
(verloopt de taalontwikkeling op niveau?). Leerlingen waarbij zorgen zijn over hun taal-
/leesontwikkeling gaan daarna z.s.m. werken met het programma ‘BOUW’. Als er zorgen 
zijn, wordt u daarvan door ons z.s.m. op de hoogte gesteld.  
 
-  Verjaardagen. 
Op 22 januari is juf Agnes van Vliet jarig. We feliciteren haar van harte met haar verjaardag.  
De verjaardag van alle leerkrachten wordt met elkaar gevierd op 21 mei 2021, de vrijdag 
voor Pinksteren. 

- Nationale Voorleesdagen. 
Van 20 januari t/m 29 januari zijn de Nationale Voorleesdagen. 
Het doel van de Nationale Voorleesdagen is het voorlezen en zelf lezen te promoten. 
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en 



vergroot de woordenschat. Voorlezen heeft een positief effect op de totale ontwikkeling van 
kinderen. Het prentenboek van het jaar 2021 is: Coco kan het!  
Coco kan het! is geschreven en geïllustreerd door Loes Riphagen (Uitgeverij Gottmer).  
De illustraties laten veel emoties zien en zijn sfeervol, daarnaast wordt de tegenstelling 
tussen falen en slagen heel mooi weergegeven. Coco kan het! is een boek dat herkenbaar is 
voor iedereen, groot en klein. 

 

- Nationale Gedichtendag.  
Op donderdag 28 januari a.s. zal aandacht worden besteed aan de Nationale Gedichtendag.  
 
- Bezoeken scholen voortgezet onderwijs. 
Het bezoeken van scholen voor voortgezet onderwijs verloopt dit jaar anders dan andere 
jaren. Ook de zgn. ‘open’ dagen worden dit jaar anders georganiseerd. Wij adviseren u Het 
Kompas en de website van de diverse scholen de komende weken in de gaten te houden.  
 
- Rapport en voortgangsgesprekken.  
Tijdens de lockdown hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 alle (werk)schriften mee naar 
huis gekregen. We houden daarom geen schriftjes middagen voor deze groepen op 4 en  
9 februari a.s.  
Volgens de jaarplanning krijgen de leerlingen op 12 februari hun eerste rapport mee naar 
huis. De voortgangsgesprekken houden we daarna van maandag 15 februari t/m donderdag  
18 februari.  
Afhankelijk van de ontwikkelingen krijgen de leerlingen hun rapport wellicht op 26 maart 
mee naar huis en vinden de voortgangsgesprekken plaats van 29 t/m 31 maart (voor de 
paasvakantie). Hierover wordt u na 18 januari z.s.m. geïnformeerd.  
Het is nog niet duidelijk of de voortgangsgesprekken online of fysiek plaatsvinden.  
Ook dit hangt af van de ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus. 
 
 - Schoolmaatschappelijk werk. 
Fleur Krebbers verzorgt op onze school het schoolmaatschappelijk werk. Zij is bereikbaar via 
het via telefoonnummer 06-40799650 of email: f.krebbers@kwadraad.nl 

- Afwezigheid leerkrachten. 
Op 5 - 6 - 19 - 26 januari is juf Jacqueline afwezig wegens scholing.  
Op de eerste drie dagen geeft meester van Schaik les aan groep 8. Op 26 januari geeft 
meester Mauro van Bussel les aan groep 8. 
Op donderdag 7 en 21 januari geeft juf Jacqueline les aan groep 8 en houdt meester van 
Schaik zich bezig met directietaken. 
Op 29 januari zijn meester van Schaik en meester Daan v.d. Pol afwezig.  
Meester Daan heeft deze dag cursus Parnassys bij CSG De Waard. 
Groep 8 krijgt deze morgen les van juf Jacqueline en groep 6/7 van juf Heleen. 



 
 
met vriendelijke groet,  
mede namens de collega’s, 
 
Steven van Schaik  
directeur. 

 
 
 
 
 


