
 
 

maandbrief mei 2021 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Geachte ouders / verzorgers, 
 
Hierbij de maandbrief voor de maand mei. Wij wensen u een goede maand toe. 
 
Nieuws uit de MR. 
Op 12 april is de MR weer bij elkaar geweest. Tijdens dit overleg zijn de notulen van  
3 februari jl. vastgesteld. Het verslag hiervan kunt u lezen op de website bij ouders - 
medezeggenschapsraad - algemeen. 
De volgende MR-vergadering is op woensdag 26 mei a.s. 
De MR bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 leerkrachten. Dhr. van Schaik is namens het 
College van Bestuur gesprekspartner tijdens de MR-vergaderingen. 
Dhr. Joost Dijkers zit vanaf het schooljaar 2017-2018 in onze MR en is dit jaar aftredend.  
Hij heeft aangegeven herkiesbaar te zijn voor een 2e periode van 4 jaar. 
Als u wilt meepraten en meedenken over het (onderwijs) beleid van onze school, wilt u meer 
zeggenschap hebben over zaken die op de school van uw zoon/dochter spelen, dan kunt u 
zich, per mail, beschikbaar stellen als kandidaat! 
Als er geen tegenkandidaten komen, blijft dhr. Joost Dijkers lid van de oudergeleding van 
onze MR. Wanneer andere ouders zich kandidaat stellen voor de MR, zullen we in juni  
verkiezingen uitschrijven.  
Wilt u meer informatie over het functioneren van de MR, schroom dan niet contact op te 
nemen met Margriet Paulissen (margrietpaulissen@gmail.com), voorzitter van de MR.   
Kandidaatstelling kan t/m 21 mei a.s. Aanmelden s.v.p. via de mail bij de secretaris of 
voorzitter van de MR: 
j.vandenbosch@csgdewaard.nl (secretaris) 
margrietpaulissen@gmail.com (voorzitter) 
 
Koningsspelen 2021. 
Op vrijdag 23 april waren de Koningsspelen.  
De Koningsspelen zijn met aparte groepen gehouden zonder hulp van ouders. 
We hebben voor deze morgen een aantal leuke materialen gekregen van Hoeksche Waard 
Actief. Ondanks de vele beperkingen, door het Corona-virus, hadden we met elkaar een 
gezellige en sportieve morgen. We bedanken de ouderraad voor het drinken en de traktaties 
gedurende deze morgen.  
 

 
 
Eindtoets Basisonderwijs groep 8. 
In april hebben de leerlingen van groep 8 deelgenomen aan de Eindtoets Basisonderwijs.  
De resultaten krijgen we waarschijnlijk tussen 10-17 mei binnen. Hoewel alle leerlingen van 
groep 8 al zijn ingeschreven op hun nieuwe school, is het voor hen en de school toch een 
spannend moment. We hopen op een positieve uitslag voor iedereen. 
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Oorlogsmonument ‘De Traan’. 
In april is in de midden- en bovenbouw veel aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. 
Dit thema is afgesloten met een bezoek aan het oorlogsmonument op donderdagmiddag  
22 april. Leerlingen hebben tijdens deze herdenking -namens de school- een bloemstuk 
gelegd bij het monument.  

 
 
Deze morgen had groep 8 een boeiende gastles van een Libanonveteraan. Informatie 
hierover vindt u op onze website.  
 
4 mei. 
Rafa Roos gaat tijdens de officiële herdenking meehelpen met de kranslegging bij het 
monument ‘De Traan’. Deze herdenking en kranslegging wordt georganiseerd door de 
Oranjevereniging van Westmaas. 
 
Moederdag: 9 mei. 
De afgelopen weken is door de leerlingen weer hard gewerkt aan een Moederdag cadeau.  
We hopen dat u het geschenk zult waarderen.  

Mees- en juffendag: 21 mei. 
Op vrijdag 21 mei vieren alle leerkrachten hun verjaardag in de groep. Hoe de dag wordt 
ingevuld wordt door de leerkrachten zelf bepaald. Er is geen schoolbreed programma.  
Voor deze verjaardagen wordt geen geld ingezameld voor een cadeau.  
Kinderen mogen zelf iets meenemen voor de ‘jarige’ leerkracht, maar de leerlingen zijn tot 
niets verplicht. In de groepen zijn de volgende leerkrachten aanwezig: 
groep 1/2: juf Agnes, juf Rianne, juf Eva, juf Ivanka en juf Sophie 
groep 3/4: juf Janine en juf Mariëlle  
groep 5: juf Mariëtte 
groep 6/7: juf Heleen en meester Daan 
groep 8: juf Jacqueline en meester van Schaik 
We beginnen de verjaardagen in de groepen om 8.30 uur en zijn om 12.30 uur uit.   
 
* Studiedag personeel. 
De leerkrachten hebben op dinsdag 25 mei een studiedag. Deze dag zullen we werken aan 
de jaarplanning voor het schooljaar 2021-2022. Tevens zullen we deze dag het afgelopen 
schooljaar met elkaar evalueren en beslissen welke onderwijskundige zaken we volgend jaar 
zullen aanpakken. De leerlingen zijn deze dag vrij! 
 
Nieuwe leerlingen. 
In mei wordt Christine Dijkers 4 jaar. We wensen haar en haar ouders een prettige tijd op 
onze school toe.  
 
Kind op Maandag. 
Tussen Pasen en Pinksteren lezen we uit de Bijbelboeken Ezra en Nehemia.  
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. 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!)  
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. 

Week 19: 10 t/m 13 mei 2021 
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11 
Een nieuwe leerling, Handelingen 1:12-26 

Week 20: 17 t/m 20 mei 2021 
De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13 
De eerste gemeente, Handelingen 2:41-47 
De genezing van een verlamde, Handelingen 3:1-10 
 
Week 21: 25 t/m 28 mei 2021 
Petrus en Johannes worden gearresteerd, Handelingen 4:1-22 
Het leven van de gemeente, Handelingen 4:32-37 
De gevangenis is leeg, Handelingen 5:17-26 
 

De Weerklank voor de 6e keer School op Seef.  
De certificeringscommissie SCHOOL op SEEF is op 21 april bijeen geweest. Daarbij is ook 
onze aanvraag voor het verkeersveiligheidslabel ‘School op Seef’ aan de orde geweest.  
De commissie heeft onze aanvraag positief beoordeeld, een geweldig resultaat. 
We zijn de 3e school in de Hoeksche Waard die voor de 6e keer dit label krijgt uitgereikt. 
Een woord van dank aan alle ouders die hebben geholpen tijdens de vele 
verkeersactiviteiten. Een speciaal woord van dank richt ik aan Annelies van Loosen en Kasia 
Meerman. Zij zijn onze verkeersouders en coördineren alle lessen en activiteiten tijdens een 
schooljaar. Mede door hun inzet en bevlogenheid zijn we opnieuw ‘School op Seef’ 
geworden.  
toelichting besluit labelcommissie: 
CBS De Weerklank gaat alweer voor het zesde label en heeft tijdens het labelgesprek 
aangetoond nog steeds gemotiveerd en enthousiast bezig te zijn met verkeerseducatie en de 
lessen van SCHOOL op SEEF. Ondanks de beperkingen i.v.m. corona zijn alle lessen 
gewoon doorgegaan en is er geen achterstand ontstaan. De borging van SCHOOL op SEEF 
is prima geregeld en beide verkeersouders zeer betrokken. De school is innovatief in het 
bedenken van alternatieven als lokaal lessen niet passen of minder effectief zijn. 
Geadviseerd wordt de school het zesde label toe te kennen met een 10, 10 en 9. De 
labelcommissie gaat hiermee van harte akkoord en feliciteert de school met dit behaalde 
resultaat! 
 
Verkeerslessen. 
In mei vinden de volgende verkeerslessen plaats: 
De speurtocht verkeersborden voor groep 5 vindt plaats op woensdag 26 mei a.s., vanaf 
11.30 uur. Voor groep 3/4 vindt de speurtocht plaats op vrijdag 28 mei., aan het begin van de 
morgen. Lessen kunnen alleen doorgaan als zich voldoende hulpouders hebben aangemeld 
voor deze data. U kunt zich aanmelden bij de groepsleerkrachten. b.v.d. 
In juni is het praktisch verkeersexamen: fietsen naar de nieuwe school. Het theoretisch 
examen nemen we voor die tijd digitaal af.  
 
Projectweek.  
Op 26 mei starten we met een projectperiode in alle groepen. 
Gedurende deze tijd werken alle groepen aan een centraal onderwerp. Dit onderwerp wordt 
in de groep thematisch, met behulp van coöperatieve werkvormen, uitgewerkt.  
Het onderwerp is: Reis door de natuur.  
De diverse groepen werken binnen dit thema aan de volgende onderwerpen: 
 
 



Groep 1/2   boerderij 
Groep 3/4   onderwaterwereld 
Groep 5      jungle 
Groep 6/7   ruimte 
Groep 8      meteorologie (het weer) 
We sluiten het project op donderdag 10 juni af. We hopen deze dag een open avond te 
kunnen organiseren voor de kinderen en overige belangstellenden, zodat iedereen in alle 
groepen kan kijken naar de resultaten. Of dit lukt hangt af van de Corona-ontwikkelingen.    
We zullen -in ieder geval- foto’s op de website en op facebook plaatsen en we zorgen voor 
een filmpje, dat met iedereen zal worden gedeeld. 
 

Schoolreis. 

We hopen dat het mag.... 
Op 26 mei gaan groep 6/7 en 8 op schoolreis. We gaan dit jaar naar Walibi Holland. 
We vertrekken om 8.30 uur richting de Flevopolder. Vanaf Walibi vertrekken we om 16.30 
uur weer richting Westmaas. Tussen de middag krijgen de leerlingen patat. De leerlingen 
krijgen 3x drinken van school. De leerlingen worden begeleid door leerkrachten en 
stagiaires. (andere groepen hebben les).  
De groepen 1/2 en 3-5 gaan vooralsnog op 2 juni op schoolreis.  
Groep 1/2 gaat naar De Molenwaard in Groot-Ammers. De leerlingen van groep 3 t/m 5 gaan 
deze dag naar Drievliet bij Den Haag. De groepen 6/7 en 8 hebben ‘gewoon’ school. 
Of alles doorgaat hangt natuurlijk af van de Coronamaatregelen die de komende weken 
worden afgekondigd of worden versoepeld. Dit weten we nog niet. Een ander punt van 
aandacht is het vervoer met de bus (meerdere groepen samen incl. volwassenen) en de 
begeleiding in de parken als er geen ouders mee mogen. We houden u op de hoogte.   
 

Sport en spel. 
Na de meivakantie mogen we -gelukkig- weer gebruik maken van de gymzaal. 
Vanaf dinsdag 11 mei worden de gymlessen door RegieKr8 weer binnen gegeven. 
Er is na de meivakantie nog geen zwemles voor groep 4/5. 
 
Vragenlijst Welbevinden leerlingen. 
Op dinsdag 20 april jl. heeft u van Werken Met Kwaliteit (WMK-PO) een mail gehad.  
We nodigen u hierin uit om een aantal vragen te beantwoorden over het mentaal 
welbevinden van uw kind tijdens de lock down en periodes van thuisonderwijs.      
Door het invullen van de vragenlijst helpt u ons om: 

❏ nog beter zicht te krijgen op wat onze leerlingen na de twee periodes van 
thuisonderwijs nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen; 

❏ in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) een zo goed mogelijk 
plan voor ondersteuning van al onze leerlingen te schrijven en uit te voeren.  

Heeft u meerdere kinderen? Maakt u dan een keuze voor welk kind u de vragenlijst invult.  
We verwerken de gegevens uiteraard anoniem. U kunt de vragen beantwoorden t/m  
12 mei a.s. We rekenen op uw medewerking. 
 
Covid-19 en school.  
ls een kind in quarantaine is geweest, vinden wij het belangrijk dat er eerst overleg is tussen 
de groepsleerkracht en de ouder, voordat het kind fysiek naar school komt. Dit overleg is in 
het belang van ieders welzijn en de voortgang van het onderwijs. Wij bedanken u voor uw 
begrip en medewerking. De links naar de protocollen heeft u onlangs ontvangen vanuit 
Parnassys. Hierin werd de procedure duidelijk uitgelegd. 
Belangrijke aandachtspunten:  
* Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in 
isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na 
deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. 
* Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve 
uitslag heeft, dan blijft de leerling tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in quarantaine. 
Indien de huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na de 
testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 
dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. Vanaf dag 5 van de 
quarantaine kan de leerling getest worden en bij een negatieve test mag hij uit quarantaine.  



Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de 
bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. 
 
Vakantie en vrije dag(en). 
3 t/m 7 mei: meivakantie 
13 en 14 mei: hemelvaartvakantie. 
24 en 25 mei (2e pinksterdag/studiedag personeel). 
Na de meivakantie is er geen luizencontrole. Houdt u uw kinderen goed in de gaten? 
b.v.d. 
 
Gevonden voorwerpen. 
Na de hemelvaartvakantie gaan de gevonden/achtergebleven spullen, zoals kleding, 
broodtrommels en bekers naar een goed doel, dus bent u nog iets kwijt, loop even binnen en 
kijk bij juf Marja of het bij de gevonden voorwerpen ligt.  
 
Een goede en gezonde maand toegewenst! 
 
Met vriendelijke groeten,  
mede namens de collega's,  
Steven van Schaik.    
 
 


