
 
 
Maandbrief juni 2021 

 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
In deze maandbrief vindt u de bijzonderheden van deze maand. 
 
- Verjaardag. 
Op 21 mei vierden we onze verjaardagen met de kinderen. Het was in alle groepen erg gezellig. 
We bedanken iedereen voor alle mooie cadeaus. We zijn enorm verwend.  
Juf Heleen is op 2 juni jarig en juf Janine is op 24 juni a.s. We feliciteren hen en wensen beide 
collega’s nog vele goede en gezonde jaren toe. 
 
- Eindtoets 2021. 
Op 27 mei hebben de leerlingen van groep 8 de uitslag van de Eindtoets Basisonderwijs 
ontvangen. We zijn zeer tevreden met de uitslag. De leerlingen hebben het uitstekend gedaan.  
Op school zijn de leerlingen daarom op taart getrakteerd. 
 

 
 
De leerlingen hebben gemiddeld ruim boven de norm van de inspectie gepresteerd.  
norm inspectie: 80 
landelijk gemiddelde: 79,7 
score De Weerklank 83,5 
 
- Schoolreizen. 
Op 26 mei zijn de groepen 6 t/m 8 op schoolreis geweest. Dit is prima verlopen. 
De leerlingen en wij vonden het fijn met elkaar weer op schoolreis te mogen. 
We hebben genoten! Op 2 juni gaan de groepen 3 t/m 5 naar Drievliet. De schoolreis van groep 
1/2 is verplaatst naar 9 juni, omdat de groep na een positieve coronatest in quarantaine moest 
t/m dinsdag.    
 
- Corona en school. 
De school heeft contact gehad met het scholenteam van de GGD Zuid-Holland Zuid. Het is 
lastig dat verschillende medewerkers tegenstrijdige informatie verstrekken. Dit veroorzaakt 
onrust bij ouders en school. Het is ieders belang dat de GGD aan iedereen éénduidige 
informatie verstrekt. De regel is dat kinderen 5 dagen na het laatste contact mogen testen.  
(De 5 x 24 uur regel is dus geen officiële regel).  
 
Als het laatste contact bijv. woensdag is geweest, mag er maandag worden getest en mag het 
kind bij een negatieve uitslag onmiddellijk naar school.   



Wij vragen u bij een positieve testuitslag z.s.m. contact op te nemen met de groepsleerkracht of 
de directie (ook in het weekend). Wij kunnen dan direct handelen en betrokken ouders via de 
app of Parnassys op tijd voorzien van de benodigde informatie. In deze onzekere tijd is het 
wellicht verstandig bij voorbaat een opvangadres voor uw kind te organiseren. Dit voorkomt een 
opvangprobleem als kinderen onverwachts naar huis moeten worden gestuurd na een positieve 
testuitslag. We hopen dat alles weer snel ‘normaal’ wordt!  
  
- Cito. 
Vanaf maandag 14 juni maken de groepen 3 t/m 7 ‘s morgens weer Cito-toetsen voor diverse 
vakgebieden. Op uiterlijk vrijdag 25 juni nemen we de laatste Cito’s af. Wilt u hiermee rekening 
houden bij het maken van afspraken bij een dokter of tandarts? b.v.d. 
 
- ‘BOUW !’ lezen. 
Deze maand zal juf Mariëlle Kwakernaat alle kinderen van groep 3, 4 en 5 toetsen.  
De gegevens worden gedeeld (wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven) met de 
Universiteit van Amsterdam. Deze meting geeft inzicht in de effecten van Bouw! op woordlezen, 
tekstlezen, begrijpend lezen en spelling in vergelijking met kinderen die niet met Bouw! hebben 
gewerkt. In groep 3 wordt de leesaccuratesse gemeten.  
 
- E-Waste race. 
In de periode van 31 mei tot 24 juni doet groep 6/7 mee aan de E-Waste race in de Hoeksche 
Waard.  We verzamelen zoveel mogelijk afgedankte elektronische apparaten. Dit zijn alle 
apparaten met een stekker of een batterij. Losse stekkers mogen ook ingeleverd worden.  
De voorwaarden voor de elektronische apparaten: 
● De apparaten moeten in de containers passen die op school worden geplaatst. 
Dit betreft 240-liter containers. Graag kleine apparaten.  
● Het elektronisch afval moet afkomstig zijn van huishoudens. Afval afkomstig van 
bedrijven is niet toegestaan! 
Wat mag er niet ingeleverd worden: 
Flatscreens en beeldbuizen, Ovens/ magnetrons, Grote kantoor printers, Zonnehemels, 
Koelkasten, Airco systemen, frituurpannen, spaarlampen, ledlampen, heaters, grote 
tuinapparatuur, losse accu’s en batterijen.  
 
- Vaderdag. 
De komende weken maken alle leerlingen een cadeautje voor vaderdag. Dit krijgen de vaders 
aangeboden op 20 juni a.s. We hopen dat u het werk van de kinderen op prijs stelt. 
Er wordt, samen met de leerkrachten, met veel enthousiasme aan gewerkt. 
 
- Rapport mee naar huis. 
Op vrijdag 2 juli a.s. krijgen de leerlingen hun 2e rapport mee naar huis. Dit rapport kunt u 
tijdens de online evaluatiegesprekken bespreken met de leerkrachten.  
We hebben besloten deze gesprekken online te voeren. We hopen iedereen na de 
zomervakantie, tijdens de start- en ambitiegesprekken, weer fysiek te kunnen ontmoeten. 
 
- Gespreksavonden (online) 
De evaluatiegesprekken met ouders en leerlingen (groep 6 t/m 8) zullen plaatsvinden op 
maandag 5 juli en dinsdagmiddag 6 juli a.s.  
Bij groep 1/2 is een uitloop mogelijk naar 8 juli i.v.m. de grootte van de groep. U kunt zich 
hiervoor t.z.t. weer aanmelden met behulp van een digitaal inschrijfformulier. 

- Wasouders gezocht. 
Tijdens de schoolreis worden de schoolshirts gebruikt. Deze worden de volgende dag 
ongewassen ingeleverd. Met ingang van het schooljaar 2021/2022 zijn we op zoek naar nieuwe 
ouders die deze willen wassen, omdat een aantal wasouders de school gaat verlaten. 
U kunt zich aanmelden bij juf Marja Gerards. U kunt daarbij ook aangeven hoeveel shirts u max. 
per keer wilt wassen. Vele handen maken licht werk, dus geef u a.u.b. op voor de was. 



 
- Verkeer. 
Op vrijdag 2 juli a.s. heeft groep 8 een praktische verkeersles. Deze les wordt gekoppeld aan 
het praktisch verkeersexamen. De leerlingen fietsen in groepjes en worden daarbij begeleid 
door ouders. De leerlingen worden beoordeeld op hun verkeersgedrag en op hun kennis van 
verkeersborden en -tekens. We hopen dat een aantal ouders deze morgen tijd heeft om de 
kinderen te begeleiden. De activiteit duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. We starten gelijk om half 9 
met fietsen. Ouders die willen helpen kunnen zich t/m 30 juni aanmelden bij de 
groepsleerkracht of de verkeersouders. Als er te weinig hulpouders zijn, gaat deze activiteit niet 
door. 
We hebben nog minimaal 2 ouders nodig om naar alle scholen te kunnen fietsen. 
Deze fietsactiviteit duurt tot max. 10.30 uur. Helpt u mee? 
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYqTKyfcEo8Kj-
54ZgY4ls0FsFwXKaJv5bHlNAzOtsjDoOZg/viewform 
 
- Kind op Maandag. 
Rond Hemelvaart is op school het verhaal verteld dat Jezus naar de hemel ging, en met 
Pinksteren hoorden de kinderen hoe de heilige Geest bij de volgelingen van Jezus kwam.  
In deze maand lezen we verder uit het Bijbelboek Handelingen. We horen hoe de volgelingen 
van Jezus zijn verhaal blijven vertellen, ook als Hij er zelf niet meer bij is. 
In de verhalen van de eerste weken speelt Petrus een belangrijke rol. Na Pinksteren doet hij 
dingen die hij Jezus ook heeft zien doen: hij vertelt over God en maakt zelfs zieke mensen 
beter. 
Later in de verhalen speelt de apostel Paulus een belangrijke rol. Onderweg naar Damascus 
krijgt hij een visioen, waarin Jezus aan hem verschijnt. Vanaf dat moment reist Paulus de 
wereld rond om het verhaal van Jezus overal te gaan vertellen. 
Het zijn verhalen waar veel energie en spanning in zit. Het thema bij deze verhalen is ‘Handen 
uit de mouwen’. We hopen dat de verhalen de kinderen uitdagen om na te denken over de 
vraag voor welke dingen zij hun handen uit de mouwen steken, en wie hen daarbij kan helpen. 
* Week 22 (31/05 - 04/06) – Wie wijst jou de weg?  
Handelingen 5: 27-42, 8: 26-40 en 9: 1-31  
* Week 23 (07/06 - 11/06) – Wie had dat gedacht?  
Handelingen 9: 32-43 en 12: 1-19  
* Week 24 (14/06 - 18/06) – Een bijzonder verhaal  
Handelingen 13: 1-49 en 16: 11-18  
* Week 25 (21/06 - 25/06) – Niet stil te krijgen  
Handelingen 16: 19-40 en 19: 13-20  
* Week 26 (28/06 - 02/07) – In rep en roer  
Handelingen 19: 21-40, 21: 27-39 en 27: 1-13  
 
- Escape Room. 
Op dinsdagmiddag 22 juni heeft groep 8 een workshop, aangeboden door bibliotheek  
 
Hoeksche Waard. De workshop Escape Room heeft twee verschillende thema’s waarbij Privacy 
centraal staat. Bij beide thema’s voeren de kinderen codeer- en programmeeropdrachten uit 
waarmee ze meer of juist minder informatie openbaar maken. 
 
- Vergadering MR. 
Op 25 mei heeft de medezeggenschapsraad vergaderd. Er is deze avond o.a. over de volgende 
onderwerpen gesproken:  
- de formatie.  
- de inzet van NPO gelden n.a.v. ontstane leerachterstand door corona 
- WMK - PO: resultaten afgenomen veiligheidsscan onder leerlingen bovenbouw 
- RI & E: Risico Inventarisatie en Evaluatie door Arbomeester  
- Bewegingsonderwijs schooljaar 2021-2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYqTKyfcEo8Kj-54ZgY4ls0FsFwXKaJv5bHlNAzOtsjDoOZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYqTKyfcEo8Kj-54ZgY4ls0FsFwXKaJv5bHlNAzOtsjDoOZg/viewform


 
- Verkiezingen MR 
Het verslag van de MR-vergadering van 12 april vindt u op de website bij: ouders - 
medezeggenschapsraad - algemeen.  Op maandag 12 juli is de volgende vergadering. 
 
- Verkiezingen MR. 
Er hebben zich geen ouders aangemeld als tegenkandidaat voor de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad. Dhr. Joost Dijkers was herkiesbaar. Hij zal de komende 4 jaar 
opnieuw deel uit maken van de oudergeleding van onze MR. 
Na het schooljaar 2021-2022 zullen 2 ouders de MR verlaten, omdat hun (jongste) kinderen 
onze school verlaten. We hebben voor het schooljaar 2022-2023 dus 2 vacatures in de 
oudergeleding van onze MR.  
We vragen ouders -met nadruk- na te denken over toetreding tot de oudergeleding van de MR 
na volgend schooljaar. Voor vragen en informatie kunt u altijd bij de huidige leden terecht. 
 
- Schoolkamp. 
De eigen bijdrage voor het schoolkamp van groep 7/8 (22 t/m 24 september) bedraagt  
€ 75,--.  Een aantal ouders verzoeken wij deze bijdrage voor 1 juli a.s. over te maken naar de 
ouderraad. Wanneer de eigen bijdrage niet wordt betaald, blijven de leerlingen deze dagen op 
school en worden ze opgevangen bij groep 6.  
 
Veiligheid leerlingen. 
In de afgelopen maanden hebben de leerlingen (groep 5-8), ouders en leerkrachten -online- 
een aantal vragenlijsten ingevuld van Werken met Kwaliteit Onderwijs (WMK-PO). 
De onderwerpen waren: 
* veiligheid: leerlingen 
* welbevinden: leerlingen, leerkrachten en ouders (groep 1-8) 
* executieve vaardigheden 
De vragenlijst veiligheid hebben we intussen geanalyseerd en afgerond. 
Welk cijfer geven de leerlingen aan de school: 
* Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer: 8,6 
* Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer: 9,1 
Met elkaar mogen we trots zijn op de cijfers die de leerlingen de school geven.   
Bij deze maandbrief zit een poster van de scan veiligheid. 

Wij wensen u een goede en gezonde maand toe! 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de collega’s, 
Steven van Schaik. 
directeur.   
 
 

 


