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Maak kennis met: bso Schateiland
Wij zijn als school blij dat COKD op 4 oktober start met BSO Schateiland in onze basisschool. Op

vrijdag 1 oktober was de officiële opening en tevens de inloop voor ouders/verzorgers en kinderen

met belangstelling voor de bso.

COKD;  Nathalie, Stephanie en Monika bieden voor- en naschoolse opvang aan op maandag, dinsdag,

donderdag en vrijdag. Uiteraard bent u als ouder vrij om zelf te bepalen hoe u opvang voor uw

kinderen regelt op het moment dat u dit nodig heeft. Maar een goed draaiende BSO is ook belangrijk



voor de aanwas van kinderen op onze school. Daarom moedigen wij ouders zoveel mogelijk aan om

gebruik te maken van de BSO op De Vliet.

https://www.cokd.nl/locatie/buitenschoolse-opvang-schateiland

Kinderpostzegels: 29 september tm 6 oktober
Misschien zijn er al kinderen uit groep 8 aan de deur geweest met de vraag: “Wilt u Kinderpostzegels

kopen?” We hopen natuurlijk dat het antwoord ‘ja’ was. Dankzij de opbrengst van de

Kinderpostzegelactie, donateurs en financiers maakt Kinderpostzegels zich sterk voor kinderen die

extra steun nodig hebben. Dit doen ze in en buiten Nederland met onze partners via projecten

gericht op pleegzorg, onderwijs en veerkracht. Waar nodig start Kinderpostzegels een eigen project.

In het buitenland ligt de focus op het stoppen van kindhuwelijken en kinderarbeid. Bezoek de

website voor meer informatie: https://www.kinderpostzegels.nl/

Kinderboekenweek: 6 tm 17 oktober
Als Dbos school hebben we altijd veel aandacht voor boeken en lezen en tijdens de

Kinderboekenweek is er net nog wat meer aandacht voor boeken, lezen en voorlezen. De

Kinderboekenweek loopt van 6 tot en met 17 oktober. Het thema dit jaar is ‘Worden wat je wil.’

Speciale gasten die voorlezen

Burgemeester Bram van Hemmen las vorig jaar tijdens één van de schoolsluitingen voor aan de

kleuters. Hij deed dit toen in een meeting. Het was toen nog maar kort burgemeester en kon onze

school niet bezoeken. Hij deed de belofte om langs te komen wanneer dat weer kon en daar hebben

we hem aan gehouden. Hij komt woensdag voorlezen in groep 6/8.

Tijdens de schoolfinale van de voorleeswedstrijd komt meester Gerrit voorlezen.

Boekenmarkt: 6 oktober

‘Mijn Eiland’ verzorgt dit jaar de boekenmarkt bij ons op school. De groepen bezoeken de

boekenmarkt met de leerkracht. Nelke, zelf ook juf, leest de kinderen eerst voor en spreekt met hen

over haar beroep, boeken en het belang van lezen.

Er kunnen direct boeken gekocht worden. Maar kinderen kunnen ook een bestelling plaatsen. Ook

ouders/verzorgers zijn welkom op de boekenmarkt. In de weekmail kunnen jullie lezen rond welke

tijd de groep van uw kind(eren) de boekenmarkt bezoekt.

Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de bibliotheek van school.

‘Mijn Eiland’ is een kinderboekenwinkel in boekhandel Schouten in Strijen en speciaal voor de

Kinderboekenweek opent ‘Mijn Eiland’ een pop-up store: Kerkstraat 59, Strijen

Voorleeswedstrijd: 15 oktober

We doen graag mee  met de Nationale Voorleeswedstrijd. De voorrondes houden we in de klassen

en uit iedere jaargroep komt een leerling door naar de volgende ronde: voorlezen aan de hele

school. Dit doen we op vrijdag 15 oktober. Een groep leerling uit groep 7 of 8 kan vervolgens

schoolkampioen worden en doorgaan naar de volgende ronde.

https://www.cokd.nl/locatie/buitenschoolse-opvang-schateiland


Peuterevent: 12 oktober
Het eerste peuterevent houden we dit jaar op 12 oktober. Alle peuters zijn van harte welkom om

mee te genieten. We beginnen om 09.00 uur.

Het thema houden we nog heel even geheim, houd hiervoor onze website en Facebookpagina in de

gaten.

Schoenendoosactie: inleveren tm 10 november
Tijdens de Schoenendoosactie versieren de leerlingen thuis een schoenendoos en vullen die met

spulletjes die ze zelf gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en

een knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. Als het

toegestaan is in het land van bestemming, krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen.

Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 dozen naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos en

Togo.

Hoop en toekomst

De jongens en meisjes in deze landen nemen de mooi versierde schoenendozen stralend in

ontvangst. Kinderen in vluchtelingenkamp Mavrovouni op Lesbos hebben soms niet eens een eigen

knuffel. En jongeren in arme landen kunnen vaak niet naar school als ze zelf geen schoolspullen

hebben. Door de doos vol spullen krijgen ze perspectief en voelen ze zich gezien.

Impactvolle actie

Ook voor onze leerlingen zelf is de Schoenendoosactie impactvol. Ze leren wat het is om tijd, bezit en

liefde te delen met een kind ver weg. Soms geven ze iets van zichzelf weg wat van waarde is: dat kan

een beetje pijn doen, maar het is ook bijzonder. Door de actie gaan ze nadenken over thema’s zoals

eerlijk delen, duurzaamheid en naastenliefde.

Uw hulp is welkom

Via uw zoon, dochter of pleegkind krijgt u een actiefolder waarin u meer leest over de

Schoenendoosactie: hoe het werkt, en wat er in de doos mag. Voor de organisatie en het transport

van de dozen is een bijdrage van € 5,- per doos nodig.

We willen vragen of u die kunt betalen via de QR-code

op de folder. Maar overmaken of het geld in de envelop

stoppen die bij de folder zit, mag ook. Die mag dan mee

terug naar school.

Zaterdag 13 november willen we de dozen naar het

verzamelpunt in Zuidland brengen. De kinderen kunnen

de dozen tot uiterlijk 10 november bij de leerkracht

inleveren. Mensen die willen helpen met het vervoer van

de dozen kunnen zich bij juf Marjolein opgeven

(m.fokkinga@csgdewaard.nl) afbeelding komt van de website: schoenendoosactie.nl

mailto:m.fokkinga@csgdewaard.nl


Trefwoord
Wie ben ik?

Er is in de groepen gesproken over de veelkleurigheid van mensen, tegenstellingen en

ongerijmdheden die in ieder mens zitten, ieder mens heeft twee gezichten (een donkere kant en een

lichte kant).

In de verhalen over David (1 Samuël) ontdekken we hoe dapper David is als hij reus Goliath verslaat.

De gewone herdersjongen wordt een held. Het volk vindt dit geweldig en dat ontgaat koning Saul

niet. Saul wordt boos en jaloers op David. Zelfs zozeer, dat David zijn leven niet meer zeker is en op

de vlucht slaat.

Slim

Wat is slim? Wanneer ben je slim? Daar gaan de gesprekken de komende weken over. We zullen het

hebben over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer nodig is dan alleen gezond

verstand als het om levensvragen gaat.

De bijbelverhalen gaan over Salomo, die als ‘zeer wijs’ bekend staat. Het 1e verhaal vertelt over zijn

keus om, als hij net koning is, God om wijsheid te vragen. In het 2e verhaal komen twee ruziënde

vrouwen met een baby bij hem. Salomo laat zijn wijsheid zien als hij weet te bepalen van welke

vrouw het kind is. In andere verhalen horen we over Salomo die minder slimme beslissingen neemt.

Eerste indruk van meester Marco
Sinds afgelopen week ben ik als directeur verbonden aan De Vliet. Ondertussen heb ik kennis

gemaakt in alle groepen en ook in alle groepen al even meegekeken. Daarbij heb ik gezien dat er een

goede en duidelijke structuur in de school is aangebracht: dit lijkt me een opbrengst van het goede

werk van de afgelopen jaren.

Leerlingen doen meestal goed mee met de lessen en ze doen over het algemeen goed en betrokken

hun werk: zowel in de klas als wanneer zij op een andere plek zelfstandig of stil aan het werk zijn.

Ik weet uit ervaring dat dit laat zien dat er een goede basis ligt om, met een gedeeltelijk nieuw team

op De Vliet, samen verder te werken.

Ik heb ook gemerkt dat er een behoorlijk grote groep ouders is die betrokken zijn bij de school en de

groepen. Dat is heel belangrijk, want met zijn allen zorgen we voor goed onderwijs: de teamleden

vanuit hun professie, u vanuit uw rol in de samenleving. Een mooi spreekwoord zegt: ‘It takes a

village to raise a child’. Het belang van die instelling lijkt me op Klaaswaal in het bijzonder van

toepassing. We hebben elkaar nodig om het goede voor onze kinderen voor elkaar te krijgen.

Mochten er zaken zijn die u zorgen baren, neemt u dan contact met ons op?

Het verkeer rondom school
Met regelmaat komt meester Gerrit op school om een risico inventarisatie af te nemen. Afgelopen

week heeft hij alle aspecten van de veiligheid rond school bekeken. Hij constateerde een belangrijk

punt van aandacht: het verkeer rondom school. Toeval wil dat dit in de Troonrede bij de Vuurtoren

ook ter sprake kwam en ook bij de MR zijn er signalen binnengekomen over het verkeer. Op

verschillende momenten op de dag zijn er regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties.



Daarom willen we jullie vragen:

★ De regels mbt parkeren te hanteren, dus niet op kruisingen en/of zebrapaden;

★ Het zebrapad vrij te houden zodat de kinderen goed overzicht hebben bij het oversteken;

★ Zo mogelijk de Berkenlaan te mijden met de auto, om gevaarlijke situatie te voorkomen;

★ Een fiets zo goed mogelijk aan de kant te parkeren op de stoep;

★ Op het schoolplein te wachten bij het ophalen van uw kinderen. Dit voorkomt tevens gevaarlijke

en drukke situaties bij de weg.

Willen jullie deze informatie ook delen met anderen die kinderen ophalen (zoals opa’s, oma’s, etc) en

met de kinderen zelf? We zullen dit punt ook meenemen naar de eerstvolgende vergadering met de

leerlingenraad zodat de kinderen mee kunnen denken over mogelijke oplossingen.

Techniekmiddag
Op vrijdag 24 september stond de middag in het teken van techniek. We namen de techniekdozen uit

de techniektorens deze keer als uitgangspunt. De kinderen hebben in circuitvorm verschillende

technieken uitgeprobeerd. Het volgende techniek moment staat gepland op 16 november. Mensen

die willen helpen kunnen zich de leerkracht van de groep opgeven.

De kinderen van groep ¾ gingen onder andere aan de slag met metselen van stevige verbindingen,

het aanbrengen van steensverband. Meester Marco keek even mee.

Even voorstellen

Juf Nicky

Mijn naam is Nicky Almazán en ik ben de nieuwe leesconsulent van de

Bibliotheek Hoeksche Waard. Ik heb het stokje overgenomen van Evelien

en heb ontzettend veel zin om te starten!

Om de week op donderdagmiddag zal ik naar De Vliet komen om allerlei

leuke lessen over en met boeken te geven. Een paar weetjes over mij: ik

ben 31, heb Jeugdliteratuur gestudeerd en woon samen met mijn man,

dochter en poedel in Strijensas. Behalve van lezen, houd ik van bakken

(en natuurlijk het opeten van al dat lekkers), wandelen en schrijven. Jullie

zullen in de toekomst vast nog wel een berichtje van mij voorbij zien

komen en ik hoop op een leuk ben met boeken gevuld schooljaar!

Juf Annelore

Ik ben Annelore Metz, geboren op 11 december 1990 in Rotterdam. Ik

woon vanaf mijn 14e in Mijnsheerenland en daar heb ik nu ongeveer 6

jaar mijn eigen appartement.

In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te wandelen op het strand en vooral

in Ouddorp. Verder vind ik het ook leuk om te tekenen/knutselen,

haken, skeeleren en ik zit op Hiitit Boxing.

Heeft u nog vragen? Kom gerust naar me toe.



Groetjes Annelore

Schoolmaatschappelijk werk
Mijn naam is Sara Ramzani. Ik ben als schoolmaatschappelijk
werker vanuit Kwadraad Maatschappelijk Werk verbonden aan De
Vliet.
U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met
betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde
problemen/ zorgen, anders dan leerproblemen.

Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve
hulp en verwijst door indien nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt
van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in
overleg en met toestemming van u als ouders. Daarnaast heeft het
schoolmaatschappelijk werk nauw contact met de intern begeleider
van de school en indien nodig met de jeugdverpleegkundige die
aan school verbonden is.

Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.
Bel, mail of app  via telefoonnummer 06-40716473 of email : s.ramzani@kwadraad.nl

Voor meer informatie bezoekt u onze website:
https://devliet.csgdewaard.nl/onze-school/leerlingenzorg/externe-deskundigen

Vuurtoren
De kinderen van de Vuurtoren zijn ook weer gestart. De afgelopen 2 weken hebben ze samen met juf

Jacoline nagedacht over de regering en ontspannen. De kinderen hebben een Troonrede geschreven.

Hierin moesten ze iets bedenken wat ze aan willen pakken en dit beschrijven om vervolgens na te

denken op welke beleidsterreinen dit betrekking heeft. Eén van de kinderen schreef de Troonrede

over de verkeerssituatie rondom school. Een ander schreef de Troonrede over het schoolplein.

https://devliet.csgdewaard.nl/onze-school/leerlingenzorg/externe-deskundigen


Kerstfeest: 22 december

Dit jaar vieren we het kerstfeest in de kerk. Voor de kerstdienst willen we een gelegenheidsorkest

samenstellen. Kinderen die samen een klein aantal liederen spelen. Daarom zijn we op zoek naar

mensen die de kinderen kunnen begeleiden bij het inoefenen van de liederen.  Mensen die dit

kunnen en leuk vinden vragen we dit te laten weten aan juf Marjolein (m.fokkinga@csgdewaard.nl).

Wisten jullie dat:
*We ook dit jaar doppen sparen

*We op woensdag groenten/fruit eten in de ochtendpauze

*Het op woensdag wieltjesdag is

*De kinderen als de bel gaat direct naar binnen horen te gaan

*We op het schoolplein niet fietsen of steppen

*We op 5 oktober weer een inloopkwartier hebben.

Agenda

1 oktober Zwemmen groep 6/8

4 oktober 1e Dag bso Schateiland

5 oktober Inloopkwartier, Maandviering, Dag van de
leraar

6 oktober Boekenmarkt, start Kinderboekenweek

8 oktober Zwemmen groep 5/7

12 oktober Peuterevent, start om 09.00 uur

15 oktober Voorleeswedstrijd

18 - 22 oktober Herfstvakantie

29 oktober Zwemmen 6/8

2 november Nationaal Schoolontbijt

3 november Inloopkwartier, maandviering

4 november Kinderen s middags vrij

5 november Zwemmen groep 5/7


