
Nieuwsbrief oktober 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden,

Op onze site staat de agenda voor de komende maand. Hieronder treft u hem ook aan,

voorzien van linkjes naar ‘meer belangrijke informatie’ over een activiteit. Ook alle

nieuwsberichten zijn via de linkjes na te lezen. Voor wie dat handiger vindt, hebben we alle

berichten in deze nieuwsbrief nog een keer opgenomen.

Als u alle linkjes hebt geopend, bent u weer helemaal op de hoogte!

Belangrijke data
1 oktober Voorlichting Online veiligheid groep 7 en 8

6 oktober Start Kinderboekenweek

6 oktober, 11.45 uur Kleedjesmarkt

8 oktober Aangekondigde brandoefening

11 oktober Verkeersles groep 5 t/m 7

12 oktober Verkeersles groep 3/4

13 oktober Verkeersles groep 1/2

14 oktober Bezoek aan Hoeksch Lyceum groep 8

15 oktober Afsluiting Kinderboekenweek

15 oktober Bezoek LEGO-masters

18 t/m 22 oktober Herfstvakantie

27 oktober, 9.00-10.00 uur Kabouterpad groep 1/2 a

27 oktober, 10.00-11.00 uur Kabouterpad groep 1/2 b

Studiedag 5: gewijzigde datum!
In de jaarplanner 2021-2022 staat dat de leerlingen op woensdag 8 juni vrij zijn. Echter

door de gewijzigde data voor het schoolkamp (zie stukje schoolkamp in deze nieuwsbrief)

zijn we genoodzaakt studiedag 5 te verzetten. Dit betekent dat de leerlingen op woensdag

8 juni naar school gaan en dat zij op woensdag 15 juni vrij zijn.

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn:

● Bericht van de leerlingenraad

● Aanbod typecursus op De Hoeksteen vanaf groep 5

● Trefwoord

● Kinderboekenweek 2021

● Let op: gewijzigde datum!

● Hulpouders gezocht kabouterpad groep 1/2

● School op Seef Schoolbrengweek

● Jeugdfonds Sport & Cultuur: Kies een club!

● Nieuwe interim-bestuurder stelt zich voor
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Nieuwe interim-bestuurder stelt zich voor
Sinds de zomervakantie heeft onze stichting een nieuwe

interim-bestuurder. Hieronder stelt hij zich aan u voor.

Als nieuwe interim bestuurder, van de Christelijke Scholengroep De

Waard, wil ik mij graag even voorstellen.

Mijn naam is Jan Winters (1959), woonachtig in Beilen (Drenthe).

Na mijn studie aan de Academie voor Lichamelijke opvoeding in Groningen

ben ik als gymdocent begonnen in het (voortgezet) speciaal onderwijs voor

zeer moeilijk opvoedbare en zeer moeilijk lerende kinderen.

Mijn carrière in het onderwijs heeft zich tot nu toe in of naast het PO (Voortgezet) Speciaal

Onderwijs afgespeeld. De onderwijssector zit in mijn genen.

Binnen het brede onderwijsveld heb ik veelal als directeur en de laatste jaren als bestuurder in

het primair onderwijs gewerkt.

Ik heb aan de Universiteit van Amsterdam mijn Master Educational Management behaald.

Naast mijn interim functie bij CSG De Waard ben ik nog één dag bestuurder bij

Praktijkonderwijs Hardenberg.

De eerste weken van september zal ik o.a. gebruiken om kennis te maken met de scholen en het

bestuursbureau.

Trefwoord
Het schooljaar is al weer enkele weken onderweg. Na de Startweek en

het thema ‘Beginnen’ zijn we nu het thema ‘Wie ben ik?’ aan het

behandelen. Je bent natuurlijk veel meer dan bijvoorbeeld je naam.

Ieder mens heeft verschillende kanten, en niet iedereen ziet ze.

Positieve, maar ook negatieve kanten. Zo veel verschillen!

In de Bijbel lezen we verhalen over de koningen David en Saul in het boek 1 Samuël 15,

hoofdstuk 15 t/m 24.

Na dit thema gaan we verder met ‘Slim’. Wat is slim? Hoe handel je verstandig, en wanneer doe

je dat onverstandig? Als het om grote levensvragen gaat heb je meer nodig dan je verstand

alleen. Wat vertelt de Bijbel ons daarover?

We lezen over het leven van koning Salomo in 1 Koningen, de hoofdstukken 1 t/m 11.

We zijn weer gestart met het samen zingen, fijn! Liedjes die gezongen worden:

Onderbouw: De dag begon, Adam waar ben je? David is een held, Ikke

Midden- en bovenbouw: Een compliment

Lief en Leed
Reintegratie juf Willemien
Sinds het begin van het schooljaar is juf Willemien weer in de onderbouw gedeeltelijk aan de

slag. We zijn blij om te zien dat het zo goed met haar gaat. Op maandagochtend draait zij

groep 1/2a en op woensdagochtend groep 1/2b. Na de herfstvakantie komt juf Willemien ook op

vrijdagochtend werken. Juf Mira en/of juf Cindy zijn deze ochtenden ook aanwezig en doen

dan andere taken voor de school.

Juf Ineke

Ook dit schooljaar kan juf Ineke weer extra komen helpen op de maandag- en woensdagochtend

aan de Aalscholver. Tot de kerstvakantie geeft zij extra begeleiding aan kleine groepjes

kinderen.
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Bruiloft juf Leontine

Vrijdag 24 september zijn juf Leontine en Sebastiaan getrouwd. Met heel

de school stonden we het bruidspaar op te wachten waarna ze in de

speelzaal met groep 3 en 4 een gezellig moment hebben beleefd. Met een

mooi lied, leuke cadeautjes en lekkere cupcakes was dit erg geslaagd.

Juf Mariska en juf Renée 25 jaar in het onderwijs

Een feestelijke maand deze september, want zowel juf Mariska als juf

Renée, zaten deze maand 25 jaar in het onderwijs. Door het team van De

Hoeksteen en door CSG de Waard zijn zij in het zonnetje gezet om deze

mijlpaal te vieren.

Stagiair taalklas

In de taalklas ziet u binnenkort een nieuw gezicht want meester Yucel komt stagelopen in de

taalklas op maandag, woensdag en vrijdag.

Afscheid meester Marco

Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.

Jubileum Schoolreis (augustus 1985 - augustus 2020, uitgesteld door Corona)

Net zoals bij ons 25-jarig jubileum willen we weer met de hele school (groep 1 t/m 8) naar De

Winterefteling. Uiteraard moeten we nog wel een slag om de arm houden i.v.m. Corona, maar in

principe is het plan dat we op vrijdag 28 januari 2022 naar De Winterefteling gaan! We hebben

er zin in! Omdat we ruim voldoende begeleiding mee willen nemen zullen we de komende periode

in samenwerking met de Ouderraad activiteiten organiseren om extra geld in te zamelen voor

de schoolreis. Zo kunnen we de prijs van het schoolreisje per kind proberen op de gebruikelijke

35,00 euro te houden. Vind u het leuk om mee te gaan als begeleider? U kunt zich opgeven voor

de schoolreis door te mailen naar hoeksteen@csgdewaard.nl. Onder vermelding van uw naam, de

naam van uw kind(eren) en met welke groep u graag mee wilt.

In de volgende nieuwsbrief meer informatie.

Schoolkamp groep 8
In verband met een dubbele boeking van ons kamphuis, is het kamp verzet naar woensdag 8 t/m

vrijdag 10 juni. Dit is een nacht korter dan anders, want dinsdag 7 juni zijn de leerlingen extra

vrij. Daar en tegen halen we deze kampdag in, door als groep 8 ook mee te gaan op schoolreis

naar de Efteling. Leuk!

Hulpouders gezocht kabouterpad groep 1/2
We gaan met de kleuters een kabouterpad wandelen om te ontdekken wat er

in de natuur allemaal te zien is. Dit gaat plaats vinden bij Klein Profijt. We

zoeken ouders/verzorgers, die een groepje kleuters met de auto willen

brengen en begeleiden.

Datum: woensdag 27 oktober

Tijden: groep 1/2a van 8.45 uur tot 10.15 uur en groep 1/2b van 9.45 uur

tot 11.15 uur.

Mocht u het leuk vinden een groepje te begeleiden, stuur een mail naar juf Mira (groep 1/2a)

via m.beckers@csgdewaard.nl of juf Willemien (groep 1/2b) via w.malenstein@csgdewaard.nl.
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Voorlichting Online veiligheid groep 7 en 8
Op 1 oktober krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 een

voorlichting online veiligheid, verzorgd door HALT. De kinderen

worden geïnformeerd over o.a. veilig internetten, gebruik van

social media, risico’s etc.

Zie voor meer informatie de ouderbrief van HALT.

Brandoefening
Op 8 oktober vindt dit schooljaar de eerste aangekondigde ontruimingsoefening plaats. De

leerkrachten bereiden de kinderen hierop voor door het in de klassen te bespreken.

Gevonden voorwerpen
Het gebeurt regelmatig dat kinderen kledingstukken, gymspullen

e.d. op school vergeten. Onze voorraad gevonden voorwerpen in de

zwarte krat neemt behoorlijk toe. Mocht uw kind iets kwijt zijn,

dan kunt u bij de conciërge, juf Cindy, vragen naar de gevonden

voorwerpen. We bewaren de spullen die er al langere tijd liggen tot

de herfstvakantie. Daarna gaan ze naar een goed doel.

Kinderboekenweek 2021
Woensdag 6 oktober is de opening van de

Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar 'Worden wat

je wil'. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om

over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de

Kinderboekenweek gaan we hier dan ook mee aan de slag.

We zouden het leuk vinden als er mensen iets komen

vertellen over hun beroep. De kleuters hebben inmiddels

bezoek gehad van een zuster en van een echte purser

van de KLM. Als u het leuk vindt om over uw beroep te

komen vertellen of u kent iemand die dat zou willen, dan kunt u zich aanmelden bij de

leerkracht van uw kind.

Ook dit jaar organiseert de Ouderraad weer een kleedjesmarkt. De kinderen mogen boeken,

waar ze afstand van willen doen, verkopen (voor maximaal €2) óf juist nieuwe boeken

aanschaffen. De kleedjesmarkt vindt plaats op woensdag 6 oktober en begint om 11:45 uur.

De kinderen die boeken gaan verkopen mogen om 11:30 uur hun kleedje inrichten. Als ouder mag

u dan ook, als u dat wilt, om 11:30 uur komen helpen of meelopen met uw kind. Vergeet u niet

(indien mogelijk) om uw kind wat kleingeld mee te geven? Voor de kinderen van groep 1 t/m 3

zou het fijn zijn als er begeleiding is van een ouder.

De kleedjesmarkt is buiten op het schoolplein en kan dus alleen doorgaan als het droog is.

Indien het weer op 6 oktober tegenvalt, dan verschuiven we de kleedjesmarkt naar woensdag

13 oktober. Uiteraard zijn we ook dan afhankelijk van de weersomstandigheden.

De Bruna organiseert dit jaar weer een scholenactie: 'Sparen voor je schoolbieb'. Mocht u een

kinderboek kopen bij de Bruna, wilt u dan het bonnetje bewaren en meegeven naar school? Op

het leerplein en het speelleerplein staat een kartonnen bak waar de kinderen de bonnen in

kunnen doen. Na inlevering van deze bonnen ontvangt de school een waardebon om nieuwe

leesboeken uit te zoeken. Inleveren kan t/m 29 oktober a.s.
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School op Seef Schoolbrengweek
Van 13 t/m 17 september was de Schoolbrengweek. Door middel van de Schoolbrengmonitor

hebben we elke dag in kaart gebracht hoe de leerlingen naar school kwamen. Door het mooie

weer kwamen er veel leerlingen lopend of met de fiets naar

school.

Dit schooljaar willen we verder gaan met de verkeerslessen

van School op Seef. Daarbij zoeken we nog enthousiaste

hulpouders die ongeveer 1,5 uur willen helpen. We hebben uw

hulp nodig om de verkeerslessen door te laten gaan. Alle

data staan in de agenda op de website. Vindt u het leuk om de kinderen wat te leren over het

verkeer? U kunt zich aanmelden bij juf Margo via m.hofstede@csgdewaard.nl.

School op Seef: Tip van de maand voor ouders

De periode breekt weer aan dat uw kind in het donker naar school fietst, of aan het eind van de

middag naar huis fietst. Aandacht voor zichtbaarheid in het verkeer is nu dus extra belangrijk.

Via deze link ontvangt u diverse tips om goed op te vallen in het donker.

Bericht vanuit de leerlingenraad
De groepen 4 t/m 8 zijn ook dit jaar regelmatig aan de beurt voor een tosti-dag. De leerlingen

mogen deze dag één tosti meenemen.

Het rooster tot aan de kerstvakantie is als volgt:

vrijdag 1 oktober groep 8

vrijdag 8 oktober groep 7

vrijdag 15 oktober groep 6

vrijdag 29 oktober groep 5

vrijdag 5 november groep 4

vrijdag 12 november groep 8

vrijdag 19 november groep 7

vrijdag 26 november groep 6

vrijdag 10 december groep 5

vrijdag 17 december groep 4

Aanbod typecursus op De Hoeksteen vanaf groep 5
Via Pica-typen bieden we al een aantal jaar de mogelijkheid aan leerlingen vanaf groep 5 om een

uitstekende online typecursus te volgen. De kosten zijn slechts € 20 per leerling. Dit is een

extreem scherpe prijs; omdat we als school meedoen is dit mogelijk.

Meer informatie kunt u in deze brief lezen.
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Gratis online magazine ‘Mijn kind in groep 3’
Zwijssen heeft voor ouders een gratis magazine ontwikkeld. In het

magazine nemen zij u mee door dat eerste jaar in groep 3. Daarnaast

zijn er tips voor thuis spelenderwijs verder oefenen en laten zij taal-

en schrijfdeskundige aan het woord over wat er nodig is om uw kind

goed te leren lezen. Verder komen uitgevers aan het woord over wat je

als ouder kunt doen. U kunt hier meer informatie vinden en/of het

magazine aanvragen.
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