
 
 
Maandbrief juli 2021 

 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de laatste maandbrief van het schooljaar 2020-2021. 
 
- Eindfeest 15 juli a.s. 
Op donderdag 15 juli a.s. mogen we gelukkig weer een eindfeest organiseren voor onze 
kinderen. Het succes van het eindfeest valt of staat met hulp van ouders. Wilt u ons helpen om 
een leuke, laatste schooldag voor de kinderen te organiseren? Meld u dan z.s.m. aan via de 
mail: ouderraad.deweerklank@csgdewaard.nl of via juf Marja Gerards. We hebben nog 
minimaal 6 ouders nodig (meer mag altijd!). Ook grootouders zijn van harte welkom. 
Met het eindfeest starten we om 8.30 uur en we sluiten af om 12.30 uur. Ook als u een gedeelte 
van de morgen kunt, bent u van harte welkom! Geef dan s.v.p. aan welke tijd u beschikbaar 
bent. b.v.d. 

- E-waste groep 6/7. 
De E-waste Race was een wedstrijd tussen scholen in de regio om zoveel mogelijk elektrisch 
afval bij mensen uit de buurt op te halen. Met grote inzet hebben de leerlingen van deze groep 
elektrisch afval ingezameld. De groep stond weken op de 1e plaats, maar werd uiteindelijk 3e. 
De leerlingen waren hierover (een beetje) teleurgesteld, maar we zijn trots op de prestatie en 
inzet van onze leerlingen. De kinderen hebben als beloning een ijsje gehad en hen is een 
excursie bij de RAD aangeboden in het komende schooljaar. 

- Verkeersexamen groep 8. 
Op vrijdag 2 juli heeft groep 8 het verkeersexamen gedaan. Leerlingen zijn met ouders naar de 
scholen voor voortgezet onderwijs gefietst. Er is o.a. gekeken naar de kennis van 
verkeersborden, het hanteren van de voorrangsregels en het sociaal gedrag op de fiets. 
Alle kinderen hebben het examen succesvol afgerond. We bedanken onze verkeerouders en de 
andere ouders voor hun inzet en medewerking. 

 
 
- Rapporten mee / gespreksavonden. 
Op 2 juli hebben de leerlingen hun eindrapport mee naar huis gekregen.  
De evaluatiegesprekken vinden online plaats van maandag 5 juli t/m donderdag 8 juli a.s. 
Van de gesprekken wordt een verslag gemaakt. Dit verslag kunt u teruglezen in Parnassys.  
Wij vragen u dit verslag aan te vullen of ermee akkoord te gaan voor 17 juli. Daarna is het 
verslag vastgesteld. 
 



- Afscheid groep 8. 
Op vrijdag 9 juli neemt groep 8 officieel afscheid van onze school. 
Het afscheid begint om 16:45 uur. 19 leerlingen verlaten onze school om hun loopbaan te 
vervolgen in het voortgezet onderwijs. 
Vrijdagmorgen 9 juli gaat groep 8 bowlen in Zwijndrecht. Deze activiteit wordt hen aangeboden 
door de ouderraad. Groep 8 wordt deze morgen om 10.00 uur op school verwacht. 
 
Trakteren groep 8. 
Op maandagmorgen 12 juli hebben juf Jacqueline, meester Daan en meester van Schaik een 
cursus bij CSG De Waard. Mauro van Bussel zal deze dag invallen in groep 8.  
Deze middag mogen de leerlingen vanaf 14.30 uur de andere groepen (en zichzelf) trakteren 
wegens het naderend afscheid. Als uw kind allergisch reageert op bepaald snoepgoed dit s.v.p. 
deze week doorgeven aan de groepsleerkrachten. 
 
- Wennen aan de nieuwe groep. 
Op dinsdagmorgen 13 juli a.s. gaan de leerlingen wennen in hun nieuwe groep, bij hun nieuwe 
leerkracht. Dit gebeurt van 11.00 - 12.00 uur. Groep 8 mag dit uur bij de kleuters van groep 1 
spelen en helpen. Dit vinden ze vaak geweldig! 

- Musical groep 8. 
Op dinsdagmiddag 13 juli voert groep 8 de musical op voor de andere groepen. Dit gebeurt in 
het speellokaal. Woensdagmorgen 14 juli vindt de generale repetitie plaats in gebouw Prinses 
Juliana in Klaaswaal (vanaf 10.30 uur). ‘s Avonds gaat het vanaf 19.30 uur ‘echt’ gebeuren voor 
hun ouders en overige belangstellenden.  

- Zomersluiting. 
We vinden het nog niet verantwoord om met alle leerlingen en hun ouders een zomersluiting te 
houden in de Dorpskerk. Elke groep houdt daarom in het eigen lokaal een eigen zomersluiting. 
Op woensdag 8 september willen we met alle groepen een jaaropening houden in de 
Dorpskerk. De leerlingen komen deze morgen om 8.30 uur direct naar de Dorpskerk aan de 
Breestraat. Aan de jaaropening zal wellicht de voorganger van PKN Nieuwland, ds. Madelon 
Vroonland, haar medewerking verlenen.  
 
- Kind op Maandag. 
Na Pinksteren horen we 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. 

Week 27 (05/07 - 09/07) – Luister naar mij  
Handelingen 27: 14-44 en 28: 1-31  
Tijdens een storm op zee vraagt Paulus de bemanning om naar hem te luisteren. Ook op Malta 
en later in Rome vraagt hij de mensen om naar hem te luisteren. 

Week 28 • 12/07 - 16/07 – Zomaar voor jou  
Lucas 11: 1-13, 12: 22-34 en 14: 15-24  
God geeft je zomaar wat je nodig hebt. Daar mag je om bidden en je hoeft je geen zorgen te 
maken. Het is als een groot feest dat wordt aangericht: het enige dat jij hoeft te doen, is de 
uitnodiging aannemen en komen. 

- Studiemorgen personeel. 
Op vrijdagmorgen 16 juli hebben de leerkrachten nog een studiemorgen. We bespreken de 
groepen met elkaar en maken de lokalen klaar voor het volgende schooljaar. Voor evt. vragen 
zijn wij deze morgen tot 12.30 uur bereikbaar. 
 
 



- Welkom aan … 
In juli en augustus worden de volgende leerlingen 4 jaar:  
Eva de Bruijn, Abby Delissen, Sem van Eikeren en Tom Kriatkow. 
Door verhuizing komen Amalia Parre (groep 4) en Mia Parre (groep 1) na de zomervakantie op 
onze school. 
We heten alle kinderen en hun ouders van harte welkom in ons midden! 
 
- Vergadering Medezeggenschapsraad.  
Op maandag 12 juli a.s. heeft de MR de (laatste) vergadering in dit schooljaar.  
Als u gesprekspunten of vragen heeft, kunt u deze doorgeven aan de voorzitter (Margriet 
Paulissen) of aan de secretaris van de MR, juf Jacqueline v.d. Bosch,  via het adres: 
mr.deweerklank@csgdewaard.nl.  
 
- Reserve kleding. 
Voor “ongelukjes” hebben wij een bak met reservekleding, maar soms gebeurt het dat de 
kleding niet terugkomt naar school. Als u in de vakantie de kledingkasten van uw kind(eren) 
opruimt? We houden ons aanbevolen voor gemakkelijke kleding zoals trainings- of 
joggingbroek, leggings enz. 
 
- Van het overblijfteam. 
Voor het overblijven zijn we weer op zoek naar een aantal ouders die het overblijfteam willen 
versterken. Dit kunnen moeders zijn, maar ook vaders, opa’s, oma’s, tantes enz.  
Er staat een vergoeding tegenover van € 8,75 per keer en natuurlijk blijven uw kinderen op uw 
overblijfdag gratis over. Op andere dagen hanteren wij een goedkoper tarief voor het overblijven 
van uw kind(eren). Informatie en opgeven bij juf Marja Gerards. 
Hopelijk melden zich voor de zomervakantie nog een aantal personen aan als hulpouder 
tussenschoolse opvang. Van harte welkom! 

- De Laddergroep. 
De afgelopen jaren heeft juf Anke Kleijwegt onze Laddergroep begeleid. Juf Anke Kleijwegt 
stopt met haar werkzaamheden op onze school. Wij bedanken haar voor haar inzet voor onze 
kinderen in de afgelopen jaren. Leerlingen die de basisstof goed beheersen krijgen in het 
nieuwe schooljaar verdieping en verrijking aangeboden binnen de eigen groep.  
 
We wensen u een goede maand toe en een prettige vakantie. 
We hopen u na de zomervakantie weer (gezond) te ontmoeten op maandag 30 augustus. 
 
Met vriendelijke groet,                                                
mede namens de collega’s, 
 
Steven van Schaik. 
directeur.   
 
 

 


