
 
 
                                                MAANDBRIEF februari 2021 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
Geachte ouders/verzorgers van onze leerlingen, 
 
Voor de maand februari hebben we de volgende mededelingen voor u: 
 
- CITO toetsen.  
We beginnen op uiterlijk 1 maart met de afname van Cito-toetsen in de groepen 3 t/m 8.  
We sluiten de Cito-periode af op vrijdag 19 maart.  
 
- Rapporten.  
De leerlingen krijgen hun eerste rapport definitief op vrijdag 26 maart mee naar huis.  
De voortgangsgesprekken met ouders en leerlingen (groep 6 t/m 8) zullen plaatsvinden van  
29 t/m 31 maart. Bij groep 1/2 is een uitloop mogelijk naar 6 t/m 8 april i.v.m. de grootte van 
de groep. De voortgangsgesprekken zullen online plaatsvinden. U kunt zich hiervoor t.z.t. 
weer aanmelden met behulp van een digitaal inschrijfformulier.  
 
- Groep 8.  
De leerlingen van groep 8 moeten uiterlijk 1 april worden aangemeld bij het voortgezet 
onderwijs in de Hoeksche Waard. Scholen in de regio Rotterdam hanteren wellicht andere 
data. Dit s.v.p. zelf in de gaten houden als dit voor uw kind van belang is.  
Op dit moment vinden met de ouders en leerlingen van groep 8 online adviesgesprekken 
plaats. Deze gesprekken ronden we af op woensdag 17 februari a.s. In groep 8 houden we 
in maart ook voortgangsgesprekken. We kijken dan specifiek naar het 1e rapport.  
 
* Leestoetsen. 
In februari worden een aantal leerlingen van groep 2 en 3 getoetst op hun taal- en 
leesontwikkeling. De resultaten geven ons inzicht in de taal-en leesontwikkeling van deze 
kinderen en geven ons informatie over de zorg die individuele leerlingen nodig hebben.  
Een aantal leerlingen zal n.a.v. deze resultaten gaan werken met het programma ‘BOUW’. 
Als uw kind met dit programma gaat/blijft lezen wordt u hiervan op de hoogte gesteld door de 
groepsleerkacht of juf Jacqueline.  
Het is belangrijk dat kinderen ook thuis lezen en worden voorgelezen. Het maken van veel 
lees’kilometers’ bevordert het automatiseren van letters en klanken en bevordert de 
ontwikkeling van het technisch lezen.  
 
* Rafa Roos: voorleeskampioen. 
Rafa werd in december gekroond tot voorleeskampioen van De Weerklank. 
Uit en aantal voorlezers kozen de leerlingen van groep 8 Rafa tot hun voorleeskampioen. 
Rafa mocht daardoor meedoen aan de voorleeswedstrijd van de Hoeksche Waard. Dit 
gebeurde door corona dit jaar niet fysiek, maar online. Hoe dit verlopen is, kunt u lezen uit 
het verslag van moeder (en Rafa):  
Op woensdag10 februari 2021 deed Rafa Roos mee aan de tweede ronde van de Nationale 
Voorleeswedstrijd. Tegen zeven andere regionale schoolwinnaars zette hij zijn beste 
voorleesbeentje voor. Dat had resultaat, want Rafa werd uitgeroepen tot winnaar. De jury 
vond Rafa een enthousiaste verteller die een spannend verhaal goed tot leven bracht. In 
maart 2021 staat de volgende ronde op het programma. Dan mag Rafa strijden om de 
provinciale titel. Duimen maar! 



Link van de prijsuitreiking: 
https://youtu.be/vmFOSxyzct4 
 
* Kind op Maandag. 
In de maand februari zullen we aandacht besteden aan de volgende verhalen: 
Week 5: 1 t/m 5 februari 2021 
Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11 
De melaatse man, Lucas 5:12-16 
De verlamde man, Lucas 5:17-26 
Week 6: 8 t/m 12 februari 2021 
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5 
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11 
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19 
Week 7: 15 t/m 19 februari 2021 
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38 
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45 
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10 
Week 8/9: 22 februari t/m 5 maart 2021 
De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17 
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50 
De zaaier, Lucas 8:4-15 
 
* Voorjaarsvakantie. 
De voorjaarsvakantie is van 22 t/m 26 februari a.s. Na de voorjaarsvakantie zal er wegens de 
corona maatregelen geen luizencontrole plaatsvinden. Wij verzoeken u uw kind(eren) zelf 
regelmatig te controleren op neten/hoofdluis.   
 
* Jarig. 
9 februari was juf Rianne van der Hoek jarig.  
In de voorjaarsvakantie is op 28 februari juf Mariëtte Bouman jarig.  
 
* Welkom aan / afscheid. 
Na de voorjaarsvakantie komt Livia Vrouwe bij ons op school. In de vakantie wordt zij 4 jaar. 
In de komende weken zullen een aantal kinderen proefdraaien in onze kleutergroep. Zij 
worden in maart of april 4 jaar. Hun namen zijn: Evy Hutten, Mika Voortman, Matthias Barth, 
Siem Vernooij en Cedric van Die. Van harte welkom! 
in groep 1/2 nemen we afscheid van Nico Brandt. Hij gaat verhuizen. We wensen hem en 
zijn ouders veel plezier en geluk op hun nieuwe bestemming en in de nieuwe school. 
 
* Stagiaires. 
Op onze school zijn een aantal stagiaires aanwezig. De stagiaires van groep 3/4 en 8 ruilen 
na de voorjaarsvakantie van groep. Juf Sanne gaat naar groep 8 en juf Ivanka gaat naar 
groep 3/4.  
 
* Chromebooks. 
De school krijgt 5 chromebooks van de ouderraad. We bedanken hen hiervoor.  
Daarnaast kopen we 24 chromebooks via Sivon. 
We hebben bij Sivon een aanvraag ingediend voor extra chromebooks voor het tegengaan 
van onderwijsachterstanden door corona tijdens het thuisonderwijs.  
De financiering gebeurt voor 25 % uit het schoolbudget en voor 75 % door subsidie van het 
rijk. De chromebooks worden ingezet in de onder- en middenbouw. Onze aanvraag is 
gehonoreerd omdat onze oudere devices tijdens het thuisonderwijs niet optimaal werk(t)en. 
Na het thuisonderwijs zullen we deze devices gebruiken in de groepen 1 t/m 5.  
 
* Medezeggenschapsraad/Ouderraad. 
Op 3 februari heeft de MR vergaderd. Het verslag van de vergadering van 8 oktober 2020 
staat op de website bij de medezeggenschapsraad. De volgende vergadering is op 12 april. 

https://youtu.be/vmFOSxyzct4


Na vaststelling van de notulen van 3 februari zal dit verslag na 12 april ook op de website 
worden geplaatst. 
De volgende ouderrraadvergadering is op 10 maart. 
 
* Personeelszaken. 
Juf Mariëlle en haar man hebben besloten beiden hun eigen weg te gaan. 
Juf Mariëlle heet weer: Mariëlle Kwakernaat. Haar emailadres wordt: 
m.kwakernaat@csgdewaard.nl 
 
Een goede en gezonde maand toegewenst! 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de collega’s,  
dhr. S. van Schaik.     
 
 

 


