
WEEKBRIEF 11 MAART 2022

● ZENDING / GOEDE DOELEN ACTIE
Van maandag t/m donderdag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje in de
klas doen. In de eerste week dat we voor het WNF sparen hebben we €24,30
opgehaald.
De Kidsraad heeft dit doel een aantal maanden geleden gekozen en vertellen u
daar graag wat meer over: https://www.youtube.com/watch?v=8rfmuHOttXs
We sparen tot aan de meivakantie voor dit doel en hopen een mooi bedrag over te
kunnen maken.

● TREFWOORD
Het thema voor de twee komende weken is 'bijzondere ontmoetingen'. In dit thema staat de
waarde van ontmoetingen tussen mensen centraal en wat een ontmoeting bijzondere
betekenis kan geven. De bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Marta en Maria - Lucas 10: 38-42
● Zacheüs - Lucas 19: 1-10

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● De verloren zoon - Lucas 15
● Jezus zegent de kinderen - Mattheüs 19

● KWINK
Volgende week starten we met les 13. Deze les gaat over het nemen van stappen als iets
niet in één keer lukt. De kinderen uit de onderbouw leren wat ze kunnen doen als iets niet in
één keer lukt. De kinderen uit de midden-en bovenbouw leren hoe ze zichzelf kunnen
motiveren (deze les hoort bij de competentie zelfmanagement).
De Kwink van de week is:

● DOE HET STAP VOOR STAP! - onderbouw
● LASTIG? DOE HET STAP VOOR STAP! - middenbouw
● WEET WAARVOOR JE HET DOET! - bovenbouw

● VACATURE INTERN BEGELEIDER
Zoals u in de weekbrief van 25 februari heeft kunnen lezen, gaat juf Hanny Braat per 1
oktober 2022 genieten van haar welverdiende pensioen. Begin februari hebben we de
vacature voor een nieuwe intern begeleider uitgezet en samen met de voorzitter van de MR
hebben we de sollicitatieprocedure doorlopen. We zijn heel blij te kunnen vertellen dat we
voor volgend schooljaar al een nieuwe intern begeleider gevonden hebben. Nadine van der
Zwaal zal de taak van Hanny Braat gaan overnemen. Nadine van der Zwaal (moeder van
Noémie uit groep 4) is voor een groot aantal ouders geen onbekende en we zijn blij dat zij
ons team na de zomervakantie komt versterken.

● CULTUUROCHTEND
Voor de voorjaarsvakantie hebben we onze eerste cultuurochtend van dit schooljaar
gehouden, dit was een groot succes. Op de website leest u meer hierover.
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● SCHOOL OP SEEF
Afgelopen woensdag hebben de kinderen uit groep 1 t/m 4 hun tweede praktische
verkeersles van dit schooljaar gehad. We troffen het met het weer en met dank aan de
enthousiaste vrijwilligers hebben de kinderen weer veel geleerd en geoefend.

● VAN PEUTER NAAR KLEUTEROCHTEND
Op woensdagochtend 23 maart houden we onze tweede ‘van peuter naar kleuterochtend’
voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun peuter. Vanaf 10:30 uur gaan de
schooldeuren open en heten de leerlingen van de Kidsraad de peuters en hun ouders van
harte welkom.
Helpt u mee om deze peuterochtend onder de aandacht te brengen? Dit kan onder andere
door ons bericht op Facebook en Instagram te delen, maar ook door een persoonlijke
uitnodiging voor deze open ochtend.

● VRAGENLIJST TEVREDENHEID
Om goed onderwijs te kunnen blijven geven vragen wij regelmatig aan diverse groepen
betrokkenen hoe tevreden zij zijn over verschillende kwaliteitsaspecten van onze school. Dit
doen wij omdat we willen werken aan continue verbetering van onze kwaliteit.
Eén keer per twee jaar zetten we daarom onder leerlingen, personeel en ouders de
vragenlijst tevredenheid uit. Vanwege de school sluitingen en de schoolscan is de laatste
meting in 2019 geweest. In deze standaard vragenlijst zullen wij ook een aantal
schoolspecifieke vragen met betrekking tot ons beleid toevoegen. Het is belangrijk dat deze
vragenlijst door zoveel mogelijk ouders wordt ingevuld. In de loop van volgende week
ontvangt u via de mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen.

● SCHOOLVOETBAL
De data voor het schoolvoetbaltoernooi bij FC Binnenmaas zijn gewijzigd:

➢ groep 7 en 8 op woensdag 30 maart
➢ groep 5 en 6 op woensdag 6 april

● KONINGSSPELEN: SAVE THE DATE
Op vrijdag 22 april doen wij mee met de Koningsspelen en dat is gelijk onze sportdag. Nu
Hoeksche Waard Actief het niet meer voor groep 5 t/m 8 organiseert, zijn wij zelf een
programma aan het maken. De koningsspelen organiseren we in drie groepen:

● groep 1 en 2 op het kleuterplein;
● groep 3 t/m 5 op het grote schoolplein en het grasveld aan de kant van Kivido;
● groep 6 t/m 8 bij FC Binnenmaas.

We kunnen echter niet zonder uw hulp! Om deze ochtend voor de kinderen tot een
feestje en succes te maken hebben we veel hulp nodig van ouders/vrijwilligers die ons willen
helpen met de sportactiviteiten/spelletjes of het begeleiden van een groepje. We willen u
vragen om deze ochtend vast vrij te houden in uw agenda en/of u vast aan te melden bij de
groepsleerkracht van uw kind.

● AGENDA

Datum Activiteit

14 maart VJS (Voel je Sterk) groep 3 t/m 6

16 maart Philharmonisch orkest groep 3 en 4
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21 maart VJS (Voel je Sterk) groep 3 t/m 6

22 maart EXPO A16 groep 5

23 maart van Peuter naar Kleuter

23 maart Studiemiddag team

24 maart Philharmonisch orkest groep 7 en 8

28 maart VJS (Voel je Sterk) groep 3 t/m 6

29 maart Verkeersexamen theorie groep 7

30 maart Grote Rekendag groep 1 t/m 8

30 maart Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8

1 april Kidsraad

1 april Bank voor de klas groep 6 t/m 8 (week van het geld)

1 april Vreemde Vogels groep 3 en 4 door Echt Zelfgemaakt (cultuur)

● BIJLAGEN:
➢ Flyer proeftraining hockey
➢ Flyer skaten en skeeleren voor basisschoolleerlingen
➢ Flyer kleuteropera op 2 april
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