
WEEKBRIEF 18 MAART 2022

● ZENDING / GOEDE DOELEN ACTIE
Van maandag t/m donderdag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje in de
klas doen. Deze week hebben we €24,30 voor het WNF opgehaald, dit brengt het
totaal op €53,20. We sparen tot aan de meivakantie voor dit doel en hopen een
mooi bedrag over te kunnen maken.

● TREFWOORD
Ook de komende week werken we met het  thema '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:

● Wie is hier de leraar? - Mattheüs 15: 21-28
● De verwarde man - Lucas 8: 26-39

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● Bartimeüs - Mattheüs 20
● Zacheüs - Lucas 19

● KWINK
Volgende week gaan we verder 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

● CONTACTPERSOON VOOR LEERLINGEN, LEERKRACHTEN EN OUDERS
Op school is het wettelijk verplicht om een klachtenregeling te hebben. Als onderdeel hiervan
hebben wij een contactpersoon op school. Juf Susanne Merjenburgh heeft vorig schooljaar
de opleiding tot contactpersoon gevolgd. De contactpersoon is er voor de kinderen, ouders
en medewerkers van de school. Voor medewerkers en ouders staat hierover informatie in de
schoolgids en op de website.
Vorige week is juf Susanne Merjenburgh bij alle groepen langs geweest en heeft zij uitleg
gegeven over haar rol.  Aan de kinderen is verteld dat als zij op school een probleem
ervaren, bijvoorbeeld met een klasgenoot of met iemand anders op school, waar zij met die
persoon niet uitkomen, zij dit in eerste instantie met hun juf of meester kunnen bespreken
om tot een oplossing te komen. Als dit om de een of andere reden niet kan of als het
vervelende gevoel/probleem blijft, kunnen zij ook terecht bij de contactpersoon.
De kinderen kunnen daarvoor net zoals de medewerkers en de ouders, gebruik maken van
de mail of persoonlijk contact zoeken met juf Susanne Merjenburgh.
Juf Susanne Merjenburgh nodigt het desbetreffende kind uit, luistert en vraagt onder andere
of (en zo ja welke) stappen al zijn gezet om het probleem op te lossen en wie nog meer van
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het probleem af weet. Samen met het kind bekijkt de contactpersoon welke route bewandeld
kan of moet worden. Het kind wordt, daar waar dat kan, geholpen bij het vinden van een
oplossing. Meer informatie over haar rol kunt u vinden op onze website

● 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.
In deze standaard vragenlijst hebben wij ook een aantal schoolspecifieke vragen met
betrekking tot ons beleid toegevoegd. Bij de keuzes die wij maken, nemen wij de mening
van de ouders mee.

Het is belangrijk dat deze vragenlijst door zoveel mogelijk ouders wordt ingevuld. Hoe meer
meningen we verzamelen, des te betrouwbaarder is dit onderzoek, en des te beter kunnen
we onze kwaliteit optimaliseren. De vragenlijst tevredenheid ouders is vandaag gemaild en
kan tot 4 april 2022 ingevuld worden, mocht u geen vragenlijst ontvangen hebben of
problemen hebben met inloggen dan kunt u contact met Helma Heesterman opnemen
(078-6761661 of h.heesterman@csgdewaard.nl).

● VERKEERSONDERZOEK
De verkeerssituatie rondom de drie scholen is al vele jaren een probleem. Dit betreft het
parkeren rondom de scholen en de opstoppingen op het fietspad. Dit laatste veroorzaakt
soms ook gevaarlijke situaties. Dit baart ons zorgen en daarom zijn wij (de drie scholen)
hierover ook al heel lang in overleg met de gemeente Hoeksche Waard. Er zijn er al
aanpassingen gedaan, maar de situatie is echter nog verre van optimaal. In de periode van
de samenvoeging van de gemeentes tot gemeente Hoeksche Waard en de corona tijd heeft
het op een lager pitje gestaan, maar sinds dit schooljaar zijn de gesprekken met de
gemeente weer structureel opgepakt. Een oplossing voor de problemen zijn niet makkelijk te
vinden en/of te realiseren. De gemeente heeft daarom een extern bedrijf ingeschakeld om te
onderzoeken wat er nodig en mogelijk is. Via de weekbrief zullen we u op de hoogte houden.

● JOGG ONDERZOEK
De Hoeksche Waard is JOGG gemeente (Gezonde jeugd, gezonde toekomst) en is in 2016 al
gestart als JOGG Binnenmaas. Het doel is stimuleren van beweging, water drinken en
gezonde voeding, om zo het aantal kinderen met overgewicht te laten dalen. Onze school
draait al vanaf de start mee als pilotschool. Jaarlijks wordt er op de basisscholen een
onderzoek uitgevoerd. In de bijlage vindt u de resultaten van dit onderzoek.

● ADVIES PREVENTIEF TESTEN VERVALLEN
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week
preventief een zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te
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doen. Dit betekent dat we vanaf komende week nog maar 1x per twee weken langs de
groepen gaan om testen uit te delen. Tot 1 juni worden er nog zelftesten op school geleverd.

● ONLINE ONDERWIJS
Nu alle maatregelen rondom Covid 19 zo goed als vervallen zijn en het aantal besmettingen
gering is, kunnen we ons weer focussen op het lesgeven aan de kinderen die op school zijn.
Voor de kinderen die positief getest zijn en in quarantaine zitten, blijft de mogelijkheid
bestaan om online onderwijs te volgen als zij daartoe in staat zijn. Voor kinderen die ziek zijn
bieden we dit (nog steeds) niet aan, zij blijven immers thuis omdat zij ziek zijn.
Mocht uw kind in een uitzonderlijke situatie zitten en wel voor online onderwijs in
aanmerking willen komen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Helma Heesterman
om de situatie te bespreken (078-6761661).

● KONINGSSPELEN: SAVE THE DATE
Op vrijdag 22 april doen wij mee met de Koningsspelen en dat is gelijk onze sportdag. 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

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 (onder voorbehoud)

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:
➢ Onderzoeksverslag JOGG
➢ Flyer Scouting Puttershoek
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