
 
 
maandbrief april 2021 
 
Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen. 
Aan het begin van de maand april hebben we de volgende mededelingen voor u. 
 
Voortgangsgesprekken. 
De voortgangssprekken vinden plaats in de week van 29 maart t/m 1 april. 
Van de gesprekken wordt een verslag gemaakt. Dit verslag kunt u na 12 april teruglezen in 
Parnassys. Wij vragen u dit verslag aan te vullen of ermee akkoord te gaan voor 22 april.  
Daarna is het verslag definitief vastgesteld. 

 

Eindtoets basisonderwijs. 

In februari jl. hebben de adviesgesprekken plaatsgevonden met groep 8 over de 

schoolkeuze richting het voortgezet onderwijs. In april maakt groep 8 de eindtoets 

basisonderwijs. Als de leerlingen op de eindtoets een beter resultaat behalen dan het 

gegeven advies, KAN het advies naar boven worden bijgesteld.   

De IEP-eindtoets wordt afgenomen op dinsdagmorgen 20 april en op woensdag 21 april.  

De groep wordt tijdens de toets begeleid door juf Jacqueline. In de week van 10 mei komt -

hopen we- de uitslag binnen. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het 

referentieniveau van de leerlingen én geeft een schooladvies. Voor meer informatie,  

zie: www.toets.nl/voorouders 

De uitslag geeft ook een schoolbeeld. Het is voor ons interessant te zien op welke 

onderdelen de school goed scoort en welke vakgebieden meer aandacht vragen. Tevens is 

het interessant te zien wat de gevolgen zijn van het thuisonderwijs door Corona op het 

niveau van de leerlingen en van de school. We zijn benieuwd. 

 
Pasen. 
Op donderdag 1 april hebben we de paasviering. Door de huidige coronamaatregelen mogen 
we geen groepen samenvoegen en kunnen we het paasfeest niet schoolbreed met elkaar 
vieren.  
De leerkrachten vieren het paasfeest dus in de eigen groep met de eigen leerkracht.  
De kinderen krijgen deze middag om 15.15 uur paasvakantie. Tussen de middag is er geen 
paaslunch met elkaar. De kinderen eten dus thuis of bij de overblijf. ‘s Middags krijgen de 
leerlingen van de ouderraad een traktatie, drinken en een verrassing aangeboden.  
 
 Paasvakantie. 
De paasvakantie is van 2 t/m 5 april. Op dinsdag 6 april worden de leerlingen weer op school 
verwacht. 
 
Bijbelverhalen in de groepen. 
Het is de veertigdagentijd, de periode waarin we toeleven naar het Paasfeest. Dat doen we met 
verhalen over Jezus en de mensen die hij tegenkomt. Het thema dat Kind op Maandag daarbij 
gekozen heeft is: Het wordt licht. 
In de verhalen van deze periode horen we hoe Jezus licht brengt voor mensen die hij tegenkomt. 
Maar we horen ook hoe het donker wordt voor hemzelf, als hij gearresteerd wordt en later zelfs 
gekruisigd. Als Jezus sterft, wordt het helemaal donker in het land. Maar op de paasmorgen 
horen we toch hoe het licht uiteindelijk overwint. Een mooi paasfeest toegewenst! 
De verhalen na Pasen: 
 

 

http://www.toets.nl/voorouders


Week 14: 5 t/m 9 april 2021 
Het besluit van koning Cyrus, Ezra 1:1-11 
Offers en fundamenten, Ezra 3:1-13 
Tegenstanders, Ezra 4:1-24 
Week 15: 12 t/m 16 april 2021 
Mag dit wel?, Ezra 5:1 - 6:12 
De tempel is klaar, Ezra 6:13-22 
Nehemia gaat naar Jeruzalem, Nehemia 1:1 - 2:10 
Week 16: 19 t/m 23 april 2021 
God zal ons helpen, Nehemia 2:11-20 
Bouwen en opletten, Nehemia 3-4 
Ezra heeft een bijzonder boek, Nehemia 8:1-12 
Week 17: 26 t/m 30 april 2021 
Hooglied 
Week 19: 10 t/m 13 mei 2021 
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11 
Een nieuwe leerling, Handelingen 1:12-26 

Dag tegen pesten. 
Op 19 april is het ‘De dag tegen pesten’. Het gaat hierbij niet alleen om zichtbaar en 
hoorbaar pestgedrag, maar ook om pestgedrag via sociale media, o.a. in een app-groep. 
Ook tijdens de lessen van Kwink wordt aandacht besteed aan NIET-pesten. Ons beleid 
hierover kunt u lezen op onze website. 
Signalen van pesten op school: 
* mag niet meedoen bij spelletjes of wordt als laatste gekozen 
* schoolprestaties gaan achteruit 
* vermijdt de speelplaats of blijft dicht bij de leraar tijdens pauzes 
* ziet er ongelukkig, gestrest, depressief uit 
* klaagt over buikpijn, hoofdpijn 
* heeft misschien niet één goede vriend 
* bezittingen worden afgenomen of verstopt 
* wordt uitgelachen, onvriendelijk benaderd 

Koningsspelen. 
Hoeksche Waard Actief heeft voor de kinderen een leuk programma bedacht op 23 april. 
Door corona wordt het dit jaar een aangepast programma. Er is bijv. geen koningsontbijt. 
We hebben van Hoeksche Waard Actief een pakket met materialen ontvangen waarmee we 
deze morgen op het schoolplein actief kunnen zijn. Tijdens de koningsspelen mogen we 
helaas geen gebruik maken van hulpouders. Tevens moeten de spelen plaatsvinden zonder 
publiek. Om 12.30 uur begint de meivakantie. 
 
Oorlogsmonument Westmaas. 
Sinds 18 april 2018 beschikt Westmaas over een eigen oorlogsmonument. Dit monument is 
door de scholen geadopteerd. In de maand april wordt tijdens lessen geschiedenis en 
burgerschap in meerdere groepen aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog en aan 
de betekenis van vrijheid. 
Op donderdagmiddag 22 april gaan de groepen 5 - 6/7 en 8 ‘s middags op aparte tijden naar 
het monument om de oorlog te herdenken. Namens school zal ook een krans worden gelegd 
bij het monument.   
 
4 mei. 
Op 4 mei is de officiële herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Twee kinderen mogen  
hieraan hun medewerking verlenen. Een leerling zal een gedicht voordragen tijdens de 
bijeenkomst in de Dorpskerk. Een ander zal assistentie verlenen bij de kranslegging bij het 
monument ‘De Traan’. De herdenking in de kerk en bij het monument zullen corona-veilig 
plaatsvinden.  
Van beide kinderen, mag naast de directie, 1 ouder aanwezig zijn in de kerk en bij de 
kranslegging. 
 
 



Programma:  
ong. 19.00 - 19.40 uur: ontmoeting in de kerk   
ong. 19.50 - 20.00 uur: kranslegging bij monument  
Rafa Roos (groep 8)  zal in de kerk een gedicht lezen. We zoeken nog een leerling uit groep 
6-7-8 die mee wil helpen bij de kranslegging. Kinderen die willen helpen bij de kranslegging, 
kunnen zich, na toestemming van hun ouders, aanmelden bij dhr. van Schaik.  
Aanmelden s.v.p. uiterlijk 19 april. 
 
Meivakantie. 
De meivakantie is van 26 april t/m 7 mei. 
Op maandag 10 mei worden de leerlingen weer op school verwacht. 
Er vindt na de meivakantie geen luizencontrole plaats. Houdt u uw kinderen daarom zelf 
goed in de gaten? bvd. 
 
Vrije dagen. 
Hemelvaartvakantie: 13 en 14 mei. 
Op 24 en 25 mei zijn de leerlingen ook vrij. 24 mei is 2e Pinksterdag. 
25 mei heeft het personeel een studiedag. 
 
Gymnastiek en schoolzwemmen. 
Tot de meivakantie is er nog geen schoolzwemmen. 
Tevens zullen er tot de meivakantie geen gymlessen in de gymzaal plaatsvinden. 
De gymlessen zijn dus voorlopig nog buiten. 
 
Verkeersveilig. 
Het is prima als ouders hun kinderen met de auto naar school brengen, hoewel wij het 
lopend of met de fiets komen van harte stimuleren. 
Bij school, bij de huizen aan de Beatrixlaan en bij Piratenland zijn voldoende parkeerplaatsen 
aanwezig om de auto te parkeren. Het parkeren/stilstaan bij de oprit van school vinden wij 
onveilig en niet verantwoord. Het gaat vaak maar net goed. We moeten niet willen dat 
kinderen onder een auto komen of slachtoffer worden van een botsing. 
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk, maar dringend, niet voor de schooloprit te parkeren in 
het belang van ieders veiligheid. Er zijn een paar stappen vanaf het schoolgebouw voor ieder 
voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Verkeerskunsten. 
Op 17 en 24 maart zijn er weer praktische verkeerslessen geweest. Het onderwerp was 
verkeerskunsten. De lessen zijn prima verlopen. Foto’s staan op de website. 
We bedanken de verkeersouders voor de uitstekende organisatie en de vele ouders voor 
hun enthousiaste medewerking. Op 26 maart zijn deze lessen afgesloten met een ‘digitale’ 
prijsuitreiking via Google Meet.  
 

      
 
Verkeersexamen. 
In april is het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. 
Wij nemen deel aan het theoretisch examen. Het praktisch examen organiseren wij in juni 
zelf met een fietsroute naar de scholen van voortgezet onderwijs. 
 



Kinderen uit groep 8 beantwoorden tijdens het theoretisch examen 25 vragen, vanuit hun rol 
als fietser, voetganger en passagier. Er wordt getest of ze de verkeerskennis voldoende 
beheersen, goed inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang 
van veilig verkeersgedrag. Het examen wordt digitaal afgenomen. 
 

Betaling ouderbijdrage. 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Toch hopen we dat alle ouders hun 
ouderbijdrage z.s.m. willen overmaken naar de ouderraad. De ouderbijdrage koopt van deze 
gelden diverse materialen voor de kinderen. Dit jaar zijn er bijv. chromebooks gekocht van 
deze gelden. Tevens worden deze gelden gebruikt voor diverse activiteiten voor ALLE 
leerlingen. 
Met Pasen worden o.a. alle leerlingen getrakteerd. Ook betaalt de ouderraad uit deze gelden 
de onkosten van de schoolreis en een groot gedeelte van het schoolkamp.  
U wilt toch niet dat andere ouders voor uw kind betalen?  
We doen dus -opnieuw- een dringend beroep op iedereen de ouderbijdrage te betalen.  
Controleert u of u uw bijdrage al hebt betaald? bvd. 
Als u over de ouderbijdrage in gesprek wilt, kunt u contact opnemen met dhr. van Schaik. 
Rekeningnummer ouderraad: IBAN: NL48RABO0369957482 t.n.v. ouderraad De Weerklank 
Westmaas o.v.v. ouderbijdrage 2020-2021. 
Ouderbijdrage kind 1 en 2: € 50,-- per kind. Kind 3 en meer: € 35,-- per kind. 
 
Schoolreis. 
Als de omstandigheden dit toelaten gaan we op woensdag 26 mei of op 2 juni op schoolreis. 
Als dit ten gevolge van de coronamaatregelen deze dag niet lukt, proberen we een nieuwe 
datum te vinden in juli. Bestemmingen: 
Groep 1 en 2: Avonturenboerderij Molenwaard - Groot-Ammers: 2 juni 
Groep 3 t/m 5: Drievliet - Den Haag: 2 juni 
Groep 6 t/m 8: Walibi Holland - Biddinghuizen (Flevoland): 26 mei 
In de ouderbijdrage zit al jaren ook een bijdrage voor de schoolreis. Een reden temeer om de 
ouderbijdrage te betalen. 

Schoolkamp. 
In het nieuwe schooljaar gaan de nieuwe groepen 7 en 8 -hopen we- van 22 t/m 24 

september op schoolkamp naar Heino. De eigen bijdrage per kind bedraagt  € 75,-  per 
leerling. De overige kosten neemt de ouderraad voor haar rekening. 
Wij verzoeken de ouders dit bedrag uiterlijk 1 juni 2021 over te maken op bankrek. 
NL48RABO036.99.57.482 van de ouderraad o.v.v. schoolkamp 2021 + naam kind.  
Als het schoolkamp wegens corona deze dagen niet door kan gaan, wordt het zonder 
meerkosten verplaatst naar mei 2022.  

Geneeskundig onderzoek groep 2. 
De kinderen van groep 2 hebben een oproep ontvangen voor het geneeskundig onderzoek 
van de jeugdarts. Dit jaar zal dit op locatie in Mijnsheerenland plaatsvinden. 
Er zijn afspraken geplant op: woensdag 7 april 2021, maandag 19 april 2021 en donderdag 
22 april 2021 

Talentlessen groep 8. 
We nemen deel aan wetenschappelijk onderzoek over talent. We gaan met 11 andere 
basisscholen en 6 VO scholen, in samenwerking met een drietal universiteiten, 
onderzoeken of het voeren van talentgesprekken en het aanbieden van talentlessen 
een positief effect heeft op het zelfregulerend vermogen en het geloof in eigen kunnen 
van kinderen. Tijdens dit onderzoek zullen de kinderen hun talenten gaan ontdekken en 
leren hoe zij deze talenten in kunnen zetten om hun leren én de doorstroom naar het 
VO handiger en prettiger te laten verlopen.  
WE zijn benieuwd naar de eindresultaten! 

Medezeggenschapsraad. 
Op maandag 12 april vergadert onze medezeggenschapsraad. Als u bepaalde punten door 
deze raad besproken wilt hebben, kunt u deze doorgeven aan de secretaris, juf Jacqueline 
v.d. Bosch, email: j.vandenbosch@csgdewaard.nl  of aan iemand van de oudergeleding. 

mailto:m.bouman@csgdewaard.nl


Een goede maand toegewenst.  
 
Met vriendelijke groeten,  

mede namens de collega’s, 
Steven van Schaik. 
 

 


