
NIEUWSBRIEF
november 2021

AGENDA

wo 3 november - Nationaal Schoolontbijt

wo 3 november - Klankbordbijeenkomst

vr 5 november - Studiedag (De leerlingen zijn vrij.)

ma 8 november - zo 14 november - De week van Respect

vr 5 november - vr 12 november - De week van de mediawijsheid

vr 12 november - Talentblokken 1.2

ma 15 november - vr 19 november - EU Schoolfruit start in deze week

vr 19 november - Talentblokken 1.3

Thema Kind Op Maandag
In je dromen!

Tot eind november is het thema ‘In je dromen!’ In de vorige
nieuwsbrief staat de toelichting op dit thema.

Opening winkelplein
Op oktober werd het winkelplein officieel geopend. De kinderen van
de groepen 7 en 8 deden vorig jaar mee aan een wedstrijd om
hiervoor een mooi monument te ontwerpen. Een leerling van Het
Anker had het winnende ontwerp getekend en mocht met wethouder
van Waveren het monument onthullen. De kinderen van de groep 7/8
werden daarna op een heerlijk ijsje getrakteerd.

Opbrengst Bag-2-School
Bij de inzamelingsactie Bag-2-School is er 1120 kilo aan kleding opgehaald. Dat is ruim het
dubbele van de vorige actie! Dankzij deze vele kilo's is er nu 336,00 euro opgehaald. Samen
met Het Anker gaan we bekijken waar dit bedrag aan besteed kan worden. Uiteraard vragen
we de Kinder-MR ook om met ideeën te komen.
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Talentblokken
De eerste serie talentblokken is weer van start gegaan. In groep 2 t/m 5 bieden we de
kinderen een keuze uit koken, museum ‘De onderwaterwereld’ en techniek ‘Blij dat ik
rol’. De kinderen uit groep 6, 7 en 8 konden kiezen uit handlettering, sport en bewegen
(hockey boksen en dansen), dierportret tekenen, tekenen met perspectief en Franse Taal.
Bij de lessen sport en bewegen worden we ondersteund door professionals van
sportverenigingen. De tekenworkshops worden gegeven door een moeder en door een opa
van een van onze leerlingen. Wilt u de volgende keer ook een workshop geven? Dat kan door
mij een mail te sturen: e.vandijk@csgdewaard.nl.

Nieuws van de OR
Op maandag 11 oktober was het zover, de schoolfotograaf kwam langs. Dit jaar hebben wij
ervoor gekozen om contact op te nemen met Kajsa Fotografie voor het maken van de
schoolfoto's. Vanaf het eerste moment kwam Kajsa met leuke ideeën wat er mede voor hee�
gezorgd dat wij hebben besloten om dit jaar met haar in zee te gaan.
Wat een enthousiaste fotografe is Kajsa! Ze hee� ervoor gezorgd dat alle kinderen, met
verschillende poses, op de foto zijn geweest.
De OR hee� ervoor gezorgd dat de meeste kinderen, op een aantal kinderen die dit niet wilde
na, zonder open ritsen, vieze monden of snottebellen op de foto zijn gegaan. Tevens zorgden
zij ervoor dat de fotograaf geen moment stil hee� kunnen zitten en aan de lopende band
foto's hee� kunnen maken van alle kinderen en in de verschillende samenstellingen.
Ondanks dat de dag wat uitliep, zijn wij er van overtuigd dat het resultaat er mag zijn. Wij
hopen dat de foto's net zo enthousiast door jullie worden ontvangen als dat wij de dag
hebben beleefd!

De leden van de OR zijn sinds september ook druk bezig
met de voorbereidingen van het Sint- en het Kerstfeest.
Wij zorgen ervoor dat de school versierd is zodra de
kinderen de maandag na de aankomst van Sinterklaas in
Nederland op school komen. Tevens hebben wij contact
met Sinterklaas en het ziet er naar uit dat hij ook dit jaar
De Regenboog weer zal bezoeken en probeert zijn
cadeautjes mee te nemen. Hij hee� het wel erg druk in de
Hoeksche Waard dus wij hopen dat hij op vrijdag 3
december bij ons op school aankomt. Als dat maar goed
gaat! Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om hem
te ontvangen en alles eromheen te regelen ;-).

De Ouderraad
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Nieuws van de MR
De Medezeggenschapsraad is na de zomervakantie twee keer bij elkaar geweest om met
elkaar te vergaderen. We hebben gesproken over het belang van het lezen van de
nieuwsbrieven en de rol van school en ouders tijdens de zwemles. Andere onderwerpen die
besproken  zijn:
❖ Plan van aanpak Nationaal Programma Onderwijs.
❖ Het werkplan van de MR. Daarin staat o.a. welke onderwerpen we in welke maand

moeten bespreken.
❖ De begroting van de MR. We bekijken welke training voor de MR-leden interessant is ter

verdieping van kennis.
❖ Het jaarverslag van de OR. De secretaris van de ouderraad, Stephanie

Scherpenhuyzen, hee� het jaarverslag toegelicht.
❖ Kennismaking met Misael Hofland in zijn rol als  lid van de oudergeleding van de GMR.

Als laatste hebben we gesproken over de invulling van de klankbordbijeenkomst in november.
De MR zal op 20 januari 2022 weer bij elkaar komen voor de volgende vergadering.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met één van de MR leden: Kees Weeda, Debbie
Timmermans, Kathinka Bouwman of Matthew van Geene.

Klankbordbijeenkomst
De medezeggenschapsraad (MR) hee� een klankbordbijeenkomst gepland op woensdag 3
november. Op deze bijeenkomst, die twee keer per jaar plaatsvindt, komen de
klassenouders, een afvaardiging van de ouderraad, de MR-leden en de directeur bij elkaar. Zij
bespreken wat er goed gaat op school en waar aandacht voor nodig is.

Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 3 november doet onze school
weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt. De
kinderen krijgen in de klas een gezond ontbijt
aangeboden en met speciaal lesmateriaal leren
ze hoe belangrijk het is om elke dag gezond te
ontbijten en hoe je dat het beste kunt doen. In de
Ouderbrief die als bijlage bij deze nieuwsbrief is
gevoegd, leest u alles over Nationaal
Schoolontbijt en over gezond ontbijten.

De kinderen hoeven op deze dag niet thuis te ontbijten. Wilt u hen in een aparte tas een bord,
beker, bakje en bestek (vork, mes, lepel) meegeven?
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De Week van Respect
Natuurlijk is respect iets van iedere dag, maar in de Week
van Respect (8 t/m 12 november) staat het extra in de
schijnwerpers: respect voor jezelf, elkaar en de omgeving
waarin je lee�. In de Week van Respect willen we de
kinderen activeren zélf bij te dragen aan een samenleving
waar ruimte is voor iedereen, ongeacht afkomst, sekse,
huidskleur, seksuele geaardheid, of geloof.

De Week van de Mediawijsheid
Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan. We ervaren veel plezier en gemak van ons
gebruik van online media. We werken en leren op afstand en houden contact met familie en
vrienden. Maar de online wereld staat ook onder druk, bijvoorbeeld door haat, nepnieuws en
cybercriminaliteit. Hoe ervaar jij sociale media? Voel jij je er verbonden en veilig? En hoe denk
jij dat we het online samen sociaal kunnen houden?
De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) staat in het teken van: Samen
Sociaal Online. We staan stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld. We maken
in groep 8 ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Schoolfruit
Goed nieuws! Onze school mag weer
meedoen met het EU-Schoolfruit- en
groente programma 2021/2022. Dat
betekent 20 weken lang, 3x per week,
gratis fruit en groente voor alle
leerlingen!

Het is belangrijk om kinderen
verschillende soorten groente en fruit
te laten proeven. Zo maken kinderen
kennis met veel verschillende smaken
en structuren. Soms zijn kinderen pas
gewend aan een onbekende smaak na
tien tot vij�ien keer proberen!

Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen
verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven,
doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.
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De leveringen starten in de week van 15 november 2021 en eindigen in de week van 22 april
2021. Het is nog niet bekend op welke dagen het schoolfruit wordt geleverd.

Fruitouders gezocht!
Wij zoeken ouders die af en toe willen helpen bij het snijden en verdelen van het fruit over de
klassen. Aanmelden kan bij Plonia Meijboom (p.meijboom@csgdewaard.nl)

Tot slot
De ouders die hun kind(eren) met de auto brengen, vragen we aandacht te hebben voor de
regels m.b.t. parkeren bij de school.
➔ De kiss & ride strook is bedoeld voor het afzetten van de kinderen bij school. Het is

geen parkeerstrook.
➔ Het is in onze straat verboden te parkeren tussen 08.00 uur en 18.00 uur op het stuk

langs de school. (Er zijn al ouders die een bekeuring hebben gekregen.)
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