
NIEUWSBRIEF
september 2021

AGENDA

maandag  30 augustus - eerste schooldag na de zomervakantie

maandag 9 september - MR-vergadering

vrijdag 17 september - schoolreis groep 3 t/m 8

dinsdag 21 september - informatieavond groep 1, 1-2 en 3-4

donderdag 23  september - informatieavond groep 4-5, 6 en 7-8

ma 27 september t/m vr 1 oktober - De Week Tegen Pesten

ma 27 september t/m vr 8 oktober - startgesprekken

Thema Kind Op Maandag
Wat is je plan?

Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we verhalen
over Jakob uit het bijbelboek Genesis. Er 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.

Iedereen die naar deze verhalen luistert, kan er zijn eigen
betekenissen in ontdekken. Ze kunnen ook een aanleiding
zijn om met de kinderen 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.

1



Even voorstellen
Onze nieuwe intern begeleider (ib’er) is Jessica de Jong. Zij werkt op dinsdag en woensdag
als intern begeleider; op donderdag en vrijdag gee� zij les in groep 7-8.

Haar mailadres is: j-dejong@csgdewaard.nl. (Let op: tussen voor-en achternaam staat een
streepje i.p.v. een punt.)

De intern begeleider is verantwoordelijk voor het zorgbeleid en
hee� coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten
en ouders met hulpvragen over kinderen. Zij onderzoekt de
hulpvraag en kijkt samen met de leerkrachten wat een passende
oplossing is. Ook ondersteunt zij de leerkrachten door mee te kijken
in de groep en hen te adviseren ten aanzien van het pedagogisch en
didactisch handelen. Indien nodig neemt zij individuele toetsen af
en voert zij zorggesprekken met ouders en externe hulpverleners.
De intern begeleider houdt zich bezig met het leerlingvolgsysteem
en de individuele handelingsplannen. Zij monitort de extra zorg die
kinderen nodig hebben en onderhoudt de contacten met externe
hulpverleners en het samenwerkingsverband.

Richtlijnen overheid voor het nieuwe schooljaar
Van het Ministerie van OC&W ontvingen wij half augustus een brief over de start van het
schooljaar. Er verandert voor het basisonderwijs niet veel in vergelijking met de situatie van
vlak voor de zomervakantie. Tot en met 20 september moeten we ons nog houden aan de
volgende regels:
- Als volwassenen onderling 1,5m afstand van anderen houden. Ouders zijn van

harte welkom in school, maar niet allemaal tegelijk. Dan kan de 1,5m niet worden
gewaarborgd. Iedereen die de school binnenkomt vragen we zich te registreren, de
handen te ontsmetten en enkele gezondheidsvragen te beantwoorden.
Voor het halen en brengen van de kinderen hee� de regel tot gevolg dat ouders hun
kind nog niet tot aan de deur van de klas kunnen brengen. We maken hierbij wel een
uitzondering voor de ouders van nieuwe leerlingen. Ouders mogen wel weer op het
plein komen.
De deuren van de school gaan voor alle leerlingen rond 08:20 uur open. De lessen
beginnen om 08:30 uur. Bij de kleuters handhaven we de looproute die er voor de
vakantie ook was: via het hek bij het kleuterplein het plein op komen en via het hek
achter de zandbak het plein weer verlaten. De kinderen lopen naar hun leerkracht die
buiten staat. Bij het uitgaan van de school wachten de ouders langs de grasstrook op
het plein op hun kind. De leerkrachten komen met de leerlingen naar buiten en laten
hen een voor een naar de ouder toegaan.
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- Vaak en goed handen wassen. Leerlingen en leerkrachten wassen hun handen met
water en zeep als zij het lokaal binnenkomen, voor het eten, na de pauzes en na
toiletgang. We schudden geen handen.

- Zorgen voor voldoende frisse lucht. De lokalen worden gelucht door dagelijks de
ramen en deuren voor en na schooltijd en in de pauzes tegen elkaar open te zetten.

Wat te doen bij verkoudheidsklachten?
Kinderen mogen naar school bij verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, bekende
chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts. Kinderen met verkoudheidsklachten
wordt geadviseerd zich laten testen.

Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten blijven kinderen thuis en laten zij zich testen bij de
GGD. Zij blijven thuis tot de uitslag van de test bekend is. Niet getest? Een kind met klachten,
zoals hoesten, koorts of benauwdheid, dat niet getest is mag weer naar school als het
minimaal 24 uur volledig klachtenvrij is. Bij aanhoudende milde klachten mag een kind na 7
dagen weer naar school.

Bij twijfel kan de beslisboom vaak uitkomst bieden: https://www.boink.info/beslisboom .

Informatie schooljaar 2021/2022
Alle informatie over de werkwijze in dit schooljaar staat
beschreven in de schoolgids. Deze is te downloaden
vanaf onze website.

De planning van de activiteiten in schooljaar 2021/2022
is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd. In deze
activiteitenkalender staan ook de vakanties en vrije
(mid)dagen opgenomen.

Schoolreis
Op vrijdag 17 september organiseert de ouderraad
een schoolreis voor alle leerlingen vanaf groep 3.
Waar ze heen gaan blij� nog heel even een
verrassing. De kinderen uit groep 8 gaan ook mee,
omdat hun schoolkamp verplaatst is naar het
voorjaar. De kleuters gaan op schoolreis op
woensdag  15 juni 2021.
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Bewegingsonderwijs
De kleuters uit groep 1 en 1-2 gymmen op woensdag
in het inpandige speellokaal onder begeleiding van
hun eigen leerkracht. Op vrijdag krijgen deze groepen
om de week een les taal- en rekendans vanuit Sport-
en Dansstudio Binnenmaas. Deze methode gaat uit van
het principe dat het (taal)geheugen wordt
gestimuleerd in drie stappen: waarnemen, ervaren en
toepassen. De praktijk wijst uit dat kinderen die met
behulp van dans (beweging) oefenen, makkelijker en
sneller leren dan kinderen die zonder dans oefenen.

In groep 3, 6, 7 en 8 hebben de leerlingen op dinsdag en donderdag een gymles in De
Tienvoet. Deze gymlessen duren 45 minuten en worden gegeven door Lana Wolters. Zij is
vakdocent bewegingsonderwijs en werkt voor Regiekr8.

De leerlingen uit de groepen 4 en 5 hebben ook op dinsdag een gymles in De Tienvoet, maar
op donderdag een zwemles in zwembad de Wellen in ’s-Gravendeel. Zij worden met een bus
gehaald en gebracht. De eigen bijdrage voor het schoolzwemmen bedraagt € 50,- per leerling.
U krijgt hiervoor een factuur van Gemeente Hoeksche Waard. Het aankleden na de zwemles is
soms nog lastig. Het is daarom fijn als de leerlingen op deze dag kleding aan hebben die zij
zelfstandig kunnen aantrekken.

Het gebruik van sportkleding tijdens de gymlessen in De Tienvoet is verplicht. Vanaf groep 3
wordt verwacht dat de leerlingen zichzelf kunnen aankleden. In verband met veiligheid en het
voorkomen van voetwratten wordt het dragen van gymschoenen sterk aanbevolen. In groep 1
en 2 zijn turnschoentjes toegestaan. Wilt u regelmatig nagaan of de gymkleding nog past?

Wij zoeken tutoren voor BOUW!
We zijn op zoek naar ouders/grootouders/vrijwilligers die ons willen
helpen met het BOUW! lezen. Bouw! is een online programma dat
effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid en leren
lezen. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen
met lezen en spellen inzicht te krijgen in alfabetische principes als
teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn en het lezen van
steeds langere woorden.

Wij zoeken ouders/grootouders/vrijwilligers die op maandag en/of
woensdag in de ochtend op school een uurtje met kinderen willen
komen oefenen. Lijkt u dit leuk om te doen? Dan kunt u dit laten
weten aan Jessica de Jong: j-dejong@csgdewaard.nl.
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Week tegen Pesten
Het motto van de Week Tegen Pesten 2021 is
‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Samen zorgen we
voor een groepsklimaat waar iedereen erbij hoort,
een plek hee� en zich welkom voelt. Buitensluiten
hoort daar niet bij! Door mee te doen aan de Week
Tegen Pesten, maken we een goede start in het
nieuwe schooljaar waarin we met elkaar zorgen
voor een fijne en veilige school.

Informatieavond en startgesprekken
Ook dit schooljaar is er in elke groep een informatieavond waarin de werkwijze in de groep
van uw kind(eren) wordt toegelicht door de leerkrachten. Voor de groepen 1, 1-2 en 3-4 is
deze avond op dinsdag 21 september. Voor de overige groepen is dit op donderdag 23
september. Binnenkort ontvangt u van ons meer informatie over deze avond.

De individuele startgesprekken vinden plaats tussen maandag 27 september en vrijdag 8
oktober. Startgesprekken zijn bedoeld als een informele kennismaking tussen ouders, kind
en de leerkracht(en) aan het begin van het schooljaar. In het startgesprek wordt besproken
hoe de eerste schoolweken zijn ervaren, wisselen we informatie uit over de school- en
thuissituatie en wat we van elkaar verwachten dit schooljaar. De uitnodiging volgt via de
leerkrachten via De Waard app.

Inloop voor ouders
De inloop voor ouders doen we dit schooljaar op een andere manier. In de kleutergroepen is
er bij elk nieuw thema een inloop voor ouders en grootouders De data waarop dit kan worden
door de groepsleerkrachten aan de ouders bekend gemaakt.

Voor de (groot)ouders van de kinderen uit groep 3 t/m 8 is er twee keer per schooljaar
gelegenheid om te kijken in de klas. De leerkrachten kiezen voor hun groep zelf een moment
in een vooraf vastgestelde week. Welke weken dat zijn staat vermeld in de
activiteitenkalender.

Tot slot
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