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Het schooljaar is weer begonnen!

Aan het begin van het nieuwe schooljaar
lezen we verhalen over Jakob uit het
bijbelboek Genesis. Jakob krijgt het voor
elkaar om in plaats van zijn oudere broer de
zegen van hun vader te krijgen. Later moet
hij vluchten. Hij trouwt met een vrouw waar
hij niet van houdt en daarna ook nog met een
vrouw waar hij wel van houdt, en met een
slim plan krijgt hij een grote kudde bij elkaar.

Zo ontvouwt zich een verhaal van iemand die voortdurend plannen maakt, soms ook heel impulsief
handelt, en vervolgens ontdekt dat het toch anders loopt dat hij gedacht had. Daarbij ontdekt hij ook
dat zijn leven niet alleen afhangt van zijn eigen keuzes en beslissingen: er is een God die met hem
meegaat, wat er ook gebeurt. Jakob eert die God en soms worstelt hij ook met hem.

De verhalen zijn sowieso prachtig om te vertellen en verkennen; iedereen die ernaar luistert, kan er
zijn eigen betekenissen in ontdekken. Ze kunnen ook een aanleiding zijn om met de kinderen
specifiek in te zoomen op de vraag: Wat is jouw plan? En wat doe je als alles net even anders loopt
dan je gedacht had? Zo zijn het verhalen over keuzes die je maakt, over weerbaarheid en
improvisatievermogen. Én over vertrouwen: De verhalen laten zien dat je er niet alleen voorstaat. Ook
niet bij het oplossen van problemen die je misschien wel zelf veroorzaakt hebt.

Namens het team,

Marcelle Bos en Diana Burgerhout



MEDEDELINGEN
Gespreksplanner en startgesprekken
CBS De Kriekenhof ziet de ouders van de leerlingen als partners, die samen met de school de
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind dragen. Opvoeding en onderwijs zijn een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school, al blijft het natuurlijk zo dat de school en de
ouders verschillende eindverantwoordelijkheden hebben. Natuurlijk blijven de ouders
eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De school blijft eindverantwoordelijk voor
het onderwijs. Doel is de optimale ontwikkeling van het kind. Om deze ontwikkeling van de leerlingen
te bevorderen, worden driehoeksgesprekken gebruikt. Met driehoeksgesprekken wordt het
eigenaarschap van de leerlingen bevorderd en de ouderbetrokkenheid vergroot.

Bij alle partijen ontstaat een onderlinge band. Kinderen zien hoe ouders en leerkrachten met elkaar
omgaan en er ontstaat een samenwerking. Het eigenaarschap van leerlingen wordt vergroot doordat
leerlingen een aandeel hebben in het gesprek en de te bereiken doelen.

Afspraken die wij met elkaar als team gemaakt hebben zijn:
- we starten met startgesprekken middels driehoeksgesprekken 1 t/m 8
- bij groep 1 en 2 mogen de kleuters bij het gesprek zijn, zij zijn vooral aanwezig in dezelfde

ruimte en spelen. Dit is niet verplicht, wel wenselijk.
- we voeren de driehoeksgesprekken aan de hand van een format dat is ingevuld door de

leerling samen met de leerkracht
- we evalueren na deze gesprekken hoe het beviel

Wij voeren de gesprekken wel in school. Wij vragen u rekening te houden met de Corona
maatregelen. Afstand houden is hierbij de belangrijkste afspraak. Mocht u klachten hebben, zoals
koorts of hoesten, dan vragen wij u een andere afspraak te maken.  De gespreksplanner heeft u
vrijdag 3 september nogmaals ontvangen, kijk goed bij de tabbladen onderaan voor de groepen.

Studiedag 28 september
Het team zal dinsdag 28 september een studiedag hebben over muziek. Deze dag stond verkeerd op
de kalender, hij staat daar op donderdag 30 september. Het team krijgt die dag les van de
muziekmeester.

Kinderboekenweek

Dit jaar is het thema beroepen. Een leuk onderwerp, waar heel wat over te lezen, te vertellen en mee
te doen is. We zijn op zoek naar ouders die iets over hun beroep willen vertellen. Het mag ook een
filmpje zijn, waarin u uw beroep uitlegt en laat zien wat het inhoudt. Hoe leuk is het voor de kinderen
om te zien waar de papa’s en mama’s werken, om te horen en zien wat ze doen?
Doet u mee? Geef dit dan door bij de leerkracht van uw kind.

We willen tijdens de kinderboekenweek ook weer een kinderboekenruilmarkt organiseren. We hebben
hier natuurlijk boeken voor nodig. Alle kinderen mogen vanaf nu tot vrijdag 8 oktober oude



kinderboeken inleveren. De boeken mogen niet beschadigd, bekrast of ouderwets zijn. Tijdens de
Kinderboekenruilmarkt mogen de kinderen één boek uitkiezen. We willen echt dat ieder kind die dag
met een boek naar huis gaat. Dit houdt in dat we heel veel boeken nodig hebben. We laten de
boekenmarkt alleen doorgaan als we genoeg boeken hebben. De boeken mogen ingeleverd worden
bij hun eigen leerkracht.

Helaas kunnen we de kijkavond van vrijdag 15 oktober nog niet door laten gaan. We zullen weer een
filmpje maken, zodat u toch een indruk heeft wat we allemaal gedaan hebben. Om toch een leuke
afsluiting te hebben willen we een vossenjacht organiseren, met als thema beroepen.
Zou u een “vos” willen zijn, geef u dan op bij de klassenouder van de groep of bij de
leerkracht.

App van CSG De Waard
Stichting CSG De Waard heeft een eigen app welke u kunt downloaden in de appstore. Als u deze
app heeft gedownload kunt u de website ook op uw telefoon bekijken. Er zullen hierop berichtjes
geplaatst worden voor de hele school, maar ook zullen de leerkrachten per klas hier berichtjes op
plaatsen waarop leuke weetjes en foto’s te zien zijn. Deze zijn alleen voor u beschikbaar als u bent
ingelogd. Wij willen u vragen om de foto’s niet verder te verspreiden ivm de privacy. In de bijlage treft
een de uitgebreide handleiding.

Stappenplan 1e inlog voor ouders
1. Download de app van CSG De Waard
2. Je vult bij de inlog in: wachtwoord vergeten
3. Je vult je e-mailadres in.
4. Je ontvangt een mail.
5. Je klikt dat je je wachtwoord opnieuw wilt instellen.
6. Vul 2x hetzelfde wachtwoord in.
7. Daarna kun je inloggen op de app en website met je e-mailadres en je wachtwoord.

Privacywet
U heeft vorig jaar of bij de inschrijving van uw kind een toestemmingsformulier ingevuld. Het betreft
hier toestemming voor uiteenlopende activiteiten. Deze toestemming blijft gelden tot het einde van
de schoolcarrière van uw kind op De Kriekenhof. Het kan natuurlijk zijn dat uw mening tussentijds
veranderd. Mocht dit zo zijn, dan kunt u altijd uw toestemming veranderen. U kunt dit aangeven bij
de leerkracht van uw kind. Deze zal ervoor zorgen dat u een nieuw formulier mee naar huis krijgt.

School op Seef ouderbrief
Lopen en fietsen? Daar word je wijzer van! Pakt u vaak de auto om uw kind naar school te brengen?
Een begrijpelijke keuze. Toch willen wij u uitnodigen om uw kind regelmatig lopend of met de fiets
naar school te brengen. Want dat heeft veel voordelen.

● Lichaamsbeweging is goed voor de gezondheid. Dat is geen nieuws. Maar er is meer.
● Uit onderzoek blijkt dat beweging ook het leervermogen van kinderen stimuleert.
● Door zelf actief aan het verkeer deel te nemen, kan uw kind ervaring opdoen met uiteenlopende
verkeerssituaties. Zo groeit het langzaam toe naar zelfstandige verkeersdeelname. En dat is nodig.
Want er komt een moment dat uw kind echt alleen op pad gaat.
● Hoe meer kinderen te voet of op de fiets naar school komen, des te veiliger wordt de
schoolomgeving. En des te aantrekkelijker wordt het weer voor andere ouders om de auto ook eens
te laten staan.

Fietshelm op? Doe het dan goed! Is het dragen van een fietshelm verstandig? Onder fietsers en
wetenschappers is het een geliefd discussiepunt. Als het over kinderen gaat, is de discussie extra
fel. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Toch is één ding wel duidelijk: áls u of uw kind een
fietshelm draagt, doe dat dan wel goed. Alleen dan kunt u er profijt van hebben.



De belangrijkste tips:
● Gebruik een passende helm. Een helm die te groot is, beschermt niet.
● Zet hem goed recht op het hoofd. Een helm die naar achter hangt, beschermt niet.
● Doe de riem onder de kin vast. Een helm die los zit, beschermt niet.
● Vervang de helm na een harde klap. Een gecrashte helm beschermt niet. Wat kun je leren?

Fietsoefeningen met uw kind Met uw kind fietsoefeningen oefenen in het verkeer (leeftijd 5 en 10
jaar) Het is belangrijk het oversteken in moeilijke situaties te oefenen. Moeilijke situaties zijn drukke
wegen, geparkeerde auto’s of bochten in de weg. Ook het herkennen van de verkeersborden en het
juiste gedrag daarbij is belangrijke lesstof. Daarnaast kunt u met uw kind ook eenvoudige
fietsoefeningen in het verkeer doen die de motoriek en het evenwichtsgevoel trainen. En om u
daarbij op de goede weg te helpen geven we u graag enkele suggesties voor fietsoefeningen.

Opbouw les Fietsoefeningen:
● Rechtuit fietsen, eerst met beide handen aan het stuur, later afwisselend alleen met de linker of
met de rechterhand aan het stuur.
● Grote en later kleine bochten fietsen.
● Met beide handen aan het stuur en later met alleen de linker of de rechterhand aan het stuur.
● In een bocht naar links de linkerhand uit laten steken en omgekeerd in een bocht naar rechts.
● Samen fietsen in een rustige straat, waarbij u uw kind altijd voor laat fietsen en de afspraak maakt
dat bij elke hoek gestopt wordt.
● Samen fietsen in een drukkere straat.
● Naast elkaar fietsen in een rustige straat en afspraken maken over de afstand tot de stoeprand en
de afstand tussen de twee fietsen.

Op de scholen waar SCHOOL op SEEF wordt toegepast, wordt voor de praktijklessen op straat en
op het schoolplein gewerkt met de lessen van Verkeerskunsten. Bij deze praktijklessen zijn er
verschillende oefeningen die u als ouder kunt doen om uw kind zo goed mogelijk op te voeden als
deelnemer aan het verkeer.

Overig nieuws

Luizenpluizen
Ook in het schooljaar 2021-2022 zullen de kinderen na alle vakanties gecontroleerd worden op luizen.
Wilt u hierbij helpen, dan zijn we daar erg blij mee! U kunt zich aanmelden bij de klassenouder van de
groep van uw kind. Mocht deze nog niet bekend zijn, dan kunt u even de juf mailen.

Geplande ontruimingsoefening
Op dinsdag 14 september vindt er een geplande ontruimingsoefening plaats. Op deze manier willen
wij de kinderen op een rustige manier duidelijk maken wat de bedoeling is als het brandalarm af gaat.

Kinderpostzegels
Vanaf 29 september zullen de leerlingen van groep 8 op pad gaan
om kinderpostzegels te verkopen.
De missie van Kinderpostzegels is helder: kinderen helpen zich
beter te ontwikkelen, geef meer kracht is het motto dit jaar.
Kinderen halen met de Kinderpostzegelactie (van 29 september
t/m 6 oktober 2021) geld op voor kinderen die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken.

Kamp
Eindelijk mogen we weer op kamp. Groep 7/ 8 vertrek dit jaar op 29 september t/m 1 oktober richting
Brabant. Wij vinden het kamp aan de start van het jaar belangrijk voor de groepsvorming. Daarnaast
maken wij er met elkaar een onvergetelijk en gezellig kamp van!



Jarigen
Iedereen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst!

1 sept Jadah 17 sept Luuk

1 sept Romijn 18 sept Mason

2 sept Sil 19 sept Amy

5 sept Luka 21 sept Vlinder

5 sept Noël 23 sept Luah

8 sept Anne 23 sept Joleen

10 sept Zion 24 sept Bastiaan

14 sept Niels 25 sept Mia

16 sept Koen 27 sept Sjoerd

16 sept Olivia 29 sept Marsha

16 sept Daan
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28 Studiedag: kinderen vrij!

29 Kamp groep 7/ 8

Start Kinderpostzegels

Verkeer

30 Kamp groep 7/ 8

Oktober 2021

1 Kamp groep 7/ 8
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