
Nieuwsbrief november 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 aan 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 november Meeloopweek groep 1 t/m 8 (o.v.b.) komt te vervallen
1 november Toetsweek taalklas
2 november Dode hoekles groep 7
3 november Nationaal Schoolontbijt
10 november Lootjes trekken Sint groep 5 t/m 8
11 november, 19.00 uur Inpak- en versieravond Sint
11 november, 19.15 uur MR vergadering
15 t/m 19 november Oudergesprekken groep 3
15 november Toneelvoorstelling groep 5 t/m 8
16 november Struinen op de staart groep 7
23 november Schoen zetten
25 november Studiedag, leerlingen zijn vrij
26 november Afscheid meester Marco

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn:
● Sponsorloop & Walk Trough Kerstmarkt
● Trefwoord
● Nieuws uit de moestuin en keuken
● Spirit - donderdagavond cross
● School op Seef verkeerslessen
● Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’
● Opening Kinderboekenweek
● De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding

Trefwoord
We zijn op dit moment nog bezig met het thema ‘Slim’. De kleuters
luisteren naar de verhalen over Mozes.
Na dit thema is het onderwerp ‘Krijgen’ aan de beurt. We krijgen
dagelijks dingen, gevraagd en ongevraagd. Soms zijn dit fijne
dingen, maar soms ook dingen waar je eigenlijk niet op zat te
wachten. Er gebeuren dingen in je leven, waar je nauwelijks tot
geen invloed op hebt. Hoe ga je daar mee om?
Maar je krijgt niet alleen dingen, je ‘pakt’ ook van alles. We praten over

‘alles eruit halen wat erin zit’, en hoe je dat doet.
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We lezen in de Bijbel over de genezing van Naäman, in het boek Koningen, het tweede deel,
hoofdstuk 5.
Na het thema ‘Krijgen’ gaan we al voorzichtig naar het kerstfeest toewerken, met het thema
‘Zie je het?’. In de Bijbel lezen we over Jesaja, die in visioenen en dromen ziet dat er vrede zal
komen, en een nieuwe Koning.
Zien wij nu ook signalen dat er vrede zal komen? En wanneer is dit dan? En hoe moeilijk is dat
om te zien, nu er zo veel oorlog en onrecht is in de wereld?
In de bijbel lezen we in Jesaja 1 t/m 11.
Liedjes die we zingen in de onderbouw: Klein klein kindje, Zomaar te gaan met een stok in zijn
hand

Meeloopweek groep 1t/m 8 vervalt
Gezien de huidige toename van Corona hebben we besloten de meeloopweek tot nader bericht
uit te stellen.

Lief en leed
Juf Willemien
De reintegratie van juf Willemien verloopt voorspoedig. Tot de kerstvakantie werkt zij op
maandag de hele dag in groep 1/2A en op woensdag in groep 1/2B. Per 1 januari gaat juf
Willemien terug naar haar oude baan in Rotterdam, om daar in bekende routines verder te
bouwen aan haar herstel. Dit betekent dat we helaas afscheid van haar gaan nemen per
1-1-2022. Uiteraard wensen we juf Willemien alle goeds bij haar werk in Rotterdam.
We zijn in gesprek met CSG De Waard over de invulling van de maandag en de woensdag bij de
kleuters. Heeft u zelf de juiste diploma’s en interesse in een baan in onze goed draaiende
kleuterbouw, of kent u iemand anders die interesse heeft in deze baan, dan kunt u mailen naar
y.verweij@csgdewaard.nl

Vertrek meester Marco
Zoals u al eerder in een brief geïnformeerd bent, vervult meester Marco nu de functie van
directeur op CBS De Vliet in Klaaswaal en De Bron in Numansdorp. Wij willen u en meester
Marco nog graag de gelegenheid geven om afscheid van elkaar te nemen op vrijdagmiddag 26
november a.s. Meer informatie hierover volgt nog.

Nieuwe collega voor de Taalklas
Goed nieuws! We hebben een nieuwe collega voor de Taalklas aangenomen. De Taalklas groeit en
daarom gaan we, net als voorheen, een tweede taalklas starten. We krijgen er voor 3 dagen
(di/wo/do) een fijne collega bij op De Hoeksteen: Isabelle de Koster. Zij is op dit moment
werkzaam in de Afrikaanderwijk, voor het RVKO in Rotterdam. Isabelle kan per 1 januari 2022
starten.
We zijn in gesprek met CSG De Waard over de invulling op maandag en vrijdag. Heeft u zelf de
juiste diploma’s en interesse in een uitdagende baan in onze Taalklas, of kent u iemand anders
die interesse heeft in deze baan, dan kunt u mailen naar y.verweij@csgdewaard.nl.

Juf Cindy Lakerveld
Per 1-1-21 werkt Cindy niet meer op woensdag. Op de overige dagen is zij van 8.00-14.30 uur
bereikbaar voor conciërge en TSO gerelateerde zaken.
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Nationaal Schoolontbijt
Volgende week woensdag staat het Nationaal Schoolontbijt op de planning. In deze feestelijke
ontbijtweek willen we het belang van gezond ontbijten onder de aandacht brengen met als
missie een gezond ontbijt, elke dag en voor ieder kind. Het thema van dit jaar is dan ook:
‘Altijd een gezond ontbijt’. De kinderen nemen zelf een bord, beker, bakje en bestek mee.
Daarnaast is het handig om een tasje mee te geven om de gebruikte spullen na afloop in te
stoppen.

35-jarig Jubileum De Hoeksteen - Sponsorloop
In verband met het 35-jarig bestaan van De Hoeksteen willen we graag met alle leerlingen van
CBS De Hoeksteen naar De Winterefteling op vrijdag 28 januari 2022. Door Corona kon dit
uitje vorig schooljaar niet doorgaan en daarom hebben we des te meer zin om het dit
schooljaar te vieren.
Omdat we ruim voldoende begeleiding mee willen nemen organiseren we op vrijdagmiddag 10
december een sponsorloop. Zo kunnen we de prijs van het schoolreisje per kind op de
gebruikelijke prijs houden (€35,00). Wij nodigen u van harte uit om te komen kijken (en aan te
moedigen) op deze sportieve middag. Meer informatie volgt later.

Sinterklaasfeest - lootjes bovenbouw en hulpouders gezocht
Sinterklaas en zijn Pieten komen op 13 november aan in Nederland. De
leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen op vrijdag 5 november een leeg
lootje mee naar huis, waarop ze thuis hun gegevens en cadeauwensen
(maximaal €5,-) kunnen noteren. Het ingevulde lootje nemen ze op
maandag 8 november weer mee naar school. Op woensdag 10 november
worden de lootjes getrokken.
Daarnaast zijn wij nog op zoek naar inpak- en versierouders die een

handje willen helpen op donderdag 11 november vanaf 19.00 uur. U kunt zich opgeven bij juf
Wendy via w.verhagen@csgdewaard.nl.
Op vrijdag 3 december hopen wij Sint en zijn Pieten te verwelkomen op school. De leerlingen
zijn om 12.30 uur uit.

Walk Trough Kerstmarkt
Het is volop herfst! Toch zijn we met de kerstcommissie al leuke plannen aan het bedenken
voor aankomende kerst. Woensdag 22 december organiseren we een
'Walk Through Kerstmarkt' rond de school. Het belooft een gezellige
happening te worden!
Donderdagochtend 23 december vieren we dan met de kinderen in de
klas het kerstfeest, ieder in zijn eigen groep.

SAFE THE DATE !
WOENSDAGAVOND 22 DECEMBER.
" WALK THROUGH KERSTMARKT "

School op Seef verkeerslessen
In de week van 11 oktober hebben verschillende groepen
verkeersles gehad. Tijdens de lessen hebben de leerlingen
verschillende oefeningen gedaan die zij lopend of fietsend in het
verkeer kunnen tegen komen.
De groepen 5 t/m 7 leerden hun snelheid aanpassen, slalom fietsen,
ritsen en fietsen over een obstakel.
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De groepen 1 en 2 leerden hoe zij op de stoep om moeten gaan met obstakels. Wat doe je als je
er niet langs kunt? Daarnaast gingen zij aan de slag met de fiets. Hoe loop je naast je fiets? En
oefenden zij met het slalom fietsen.
Door de wisselvalligheid van het weer kwamen de lessen voor groep 3 en 4 helaas te vervallen.
In het voorjaar staan nieuwe verkeerslessen op de planning die u in de agenda kunt vinden. Wij
zijn nog op zoek naar enthousiaste hulpouders, want zonder hullpouders kunnen de lessen niet
doorgaan. Wilt u een handje helpen? Opgeven kan bij juf Margo via m.hofstede@csgdewaard.nl.

Tip van de maand voor ouders
Fietsende kinderen komen onderweg regelmatig vrachtauto’s tegen. Dat is niet zonder risico.
Ziet de chauffeur van een vrachtwagen uw kind wel? En weet uw kind wat het moet doen om
ongelukken te voorkomen? Natuurlijk: tegenwoordig hebben vrachtwagens spiegels en camera’s.
En toch kan de chauffeur niet álles zien.
Er zijn plekken rondom de vrachtauto waar fietsers of bromfietsers voor de chauffeur
onzichtbaar zijn. Ze zitten dan ‘in de dode hoek’. De ‘dode hoek’ bevindt zich direct voor, direct
achter en rechts naast een vrachtwagen. Via deze link leest u over handige oefeningen en tips
voor de dode hoek die u met uw kind kan oefenen.
Groep 7 krijgt op 2 november een dode hoekles aangeboden.

Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’
Als je in een boek leest, kun je alles worden wat je wilt. Dat was dit
jaar het thema van de Kinderboekenweek.
Op woensdag 6 oktober is de kinderboekenweek feestelijk geopend in
de stijl van het thema. De meester en juffen waren allemaal verkleed
zoals het bij een bepaalde beroepsgroep hoort. Zo was er een
schilder, een kapper, een skilerares en nog veel meer. Er werden
gedichten voorgelezen, beroepen uitgebeeld en natuurlijk werd het
kinderboekenweeklied gezongen. Ook kreeg iedere groep een nieuw
boek.

In de week van 11 oktober hebben de kinderen extra veel gelezen en geknutseld. Ook kwamen
er diverse beroepen aan bod door een gastles van bijvoorbeeld een purser, een
verpleegkundige, een EHBO-juf en een politieagent. Een stukje kunt u lezen in Het Kompas
Online dat hier te vinden is.
Op woensdag 13 oktober was er een gezellige kleedjesmarkt. Hier konden kinderen hun gelezen
boeken verkopen óf juist een “nieuw” boek aanschaffen. Het was weer een succes!

Nieuws uit de moestuin en keuken
Afgelopen maand hebben we uiteenlopende dingen gedaan,
gezien, gemaakt en geproefd. Lees hier al het nieuws!

Tegel eruit, groen erin! Uitdeelactie zaterdag 30 oktober
Hierbij een berichtje van Facebook, geplaatst door de
Gemeente Hoeksche Waard.
Namens school, gaat juf Marianne tegels inleveren in ruil voor
plantjes.
Iedereen kan meedoen aan deze actie!
Kun je de planten niet zelf kwijt in de tuin, dan vinden wij het
heel leuk om de schooltuin hiermee op te vrolijken.
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Spirit - donderdagavond cross
Op 4 donderdagavonden organiseert Spirit een ´donderdagavond cross´. Hierbij wordt er een
hardloop-wedstrijd gelopen over onverhard terrein (gras/aarde/blubber/zand bergen/door de
bosjes etc).
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd (geboortejaar 2011 en jonger) is er een pupillen
categorie aangemaakt. De pupillen lopen een afstand van ongeveer 1000m. De start voor de
pupillen is om 19.00 uur. Voor de oudere kinderen (geboortejaar 2009/2010) is de categorie
D-junioren. Zij lopen een langere afstand, jongens 2000m en meisjes 1500m. De start voor de
D-junioren is rond 19.10 uur.
Inschrijven kan via de QR-code die op de bijgevoegde flyer staat op onze website.

De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CSG De Waard denkt, praat en
beslist mee over allerlei beleidszaken op stichtingsniveau en
levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs
op de scholen in de Hoeksche Waard. De GMR heeft over
bepaalde onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht. Daarbij
moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het personeelsbeleid, de
besteding van financiële middelen, de kwaliteit van het
onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de
formatieplanning, etc.
De GMR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. De GMR
bestaat uit acht leden: 4 ouders en 4 personeelsleden. Meer
informatie over de GMR is te vinden op de website.
Om misverstanden te voorkomen: De GMR gaat niet over zaken die op schoolniveau spelen, over
individuele personeelsleden of over belangenbehartiging.

In de oudergeleding is een vacature ontstaan waardoor we een kandidaat zoeken die de
oudergeleding van onze GMR kan komen versterken.
Als kandidaat voldoe je aan de volgende kenmerken:

● Warm voorstander van christelijk onderwijs.
● Ouder van één van de leerlingen op een school van CSG De Waard.
● Brede maatschappelijke oriëntatie.
● Bereid en in staat mee te denken op bovenschools en strategisch niveau.

Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie, neem dan contact op met Marjolein
Fokkinga, secretaris (m.fokkinga@csgdewaard.nl) of het bestuurssecretariaat
(bestuur@csgdewaard.nl). Aanmelden kan tot en met vrijdag 29 oktober 2021 bij Jantine
Zilverschoon (j.zilverschoon@csgdewaard.nl).
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Vanuit de leerlingenraad
De leerlingenraad van het schooljaar 2021-2022 is al hard van slag gegaan met onder andere de
tosti-dag en het afval rondom de school.
Deze nieuwsbrief stellen de kinderen van de leerlingenraad zichzelf voor.

Groep 8 Renske
In de leerlingenraad ben ik de voorzitter. Dat
houdt in dat ik op een Chromebook notities
maak tijdens de vergaderingen.
Mijn doel is om de school nog natuurlijker te
maken en dat kinderen met plezier naar school
gaan.

Levi
Met de leerlingenraad wil ik
nieuwe dingen bedenken en
kinderen helpen, zodat ze zich
fijn voelen op school.

Groep 7 Joel
Ik vind het leuk om te helpen met dingen
bedenken, zodat we de school nog leuker
kunnen maken.

Yfke
Ik vind het leuk om mensen te
helpen en ik hou van dieren.
Mijn doel is dat we nieuwe dingen
krijgen of organiseren.

Groep 6 Lotte
Ik vind het heel belangrijk dat kinderen hun
eigen mening mogen hebben. Daarom vind ik
het zo leuk om in de leerlingenraad te zitten.
Als we iets verzinnen krijgen we taken om te
doen.
Met elkaar zorgen we ervoor dat alle kinderen
van de school erover horen.

Joah
Sinds vorig jaar zit ik in de
leerlingenraad.
Ik vind het erg leuk om mee te
beslissen over dingen die onze
school nog leuker en beter maken.

Groep 5 Maxím
Dit is mijn eerste jaar in de leerlingenraad.
Voor mij is sport en spel belangrijk.
Ik hoop dat wij veel leuke dingen voor de
school kunnen regelen.
Als je zelf een goed idee hebt, dan mag je dat
aan mij vertellen!

Sam
Ik vind het leuk om in de.
leerlingenraad te zitten
Ik hoop dat we veel leuke dingen
kunnen regelen voor de school.
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