
 

 
 

----------------------------------------  maandbrief september 2021 -----------------------------------                                                                          
 
Geachte ouders / verzorgers, 
 
Op 30 augustus zijn we gestart met het nieuwe schooljaar. We hopen met elkaar op een 
goed en gezellig schooljaar. Ook dit jaar krijgt u elke eerste week van de maand een 
maandbrief. Algemene informatie over de school wordt met u gedeeld in de maandbrief. 
Informatie vanuit de groepen wordt kort benoemd in de maandbrief, maar uitgebreider 
beschreven in de weekbrief per groep, die u wekelijks krijgt via de groepsleerkrachten.  
 
Schoolgids. 
De nieuwe schoolgids vindt u op onze website. U kunt deze zelf downloaden en op uw 
computer opslaan. Deze gids heeft u aan het begin van de vakantie ook via de mail 
ontvangen. Leerlingen van groep 1 en nieuwe leerlingen krijgen vanaf dit schooljaar ook een 
papieren versie van de schoolgids aangeboden. 
 
Welkom aan…. 
Na de zomervakantie zijn een aantal (nieuwe) leerlingen op school gekomen.  
Wij wensen deze kinderen en hun ouders een goede en prettige tijd op onze school.  
Groep 1: Eva de Bruijn, Abby Delissen, Sem van Eikeren en Mia Parre (verhuisd).  
Groep 3: Amalia Parre (verhuisd). 
 
Opening schooljaar. 
Op 8 september a.s. willen we met de kinderen het schooljaar 2021-2022 officieel openen. 
Deze opening vindt plaats in de Dorpskerk. Kinderen komen zelf naar de kerk of worden bij 
de hoofdingang van de kerk afgezet. Ouders mogen helaas niet aanwezig zijn in de kerk.  
We lopen zelf met de kinderen terug naar school. Wie op de fiets komt loopt met de fiets aan 
de hand terug. We verwachten de kinderen om 8.30 uur bij de ingang van de kerk op het 
dorpsplein. Om uiterlijk 8.40 uur starten we met de jaaropening. 
 
Informatieavond. 
Tijdens de jaarlijkse informatieavond geven de leerkrachten informatie over het 
onderwijsprogramma dat in hun groep wordt aangeboden. Tevens is er deze avond 
gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen.  
Het is niet de bedoeling om met de leerkracht over individuele kinderen te praten. 
Alle informatieavonden starten om 19.30 uur. In verband met de corona maatregelen wordt 
er geen koffie/thee geschonken. Ouders dienen zich van tevoren aan te melden. Hierover 
krijgt u bericht via de weekmail per groep. Op de volgende data vinden de informatieavonden 
plaats: 
6 september: groep 6 
7 september: groep 7/8 
9 september: groep 3  
14 september: groep 4/5  
groep 1/2: de planning was 15 september, we zoeken echter een andere datum voor deze 
avond wegens het feest van juf Agnes op 16 september a.s. 
We houden deze avonden in het speellokaal. In deze ruimte is het mogelijk 1,5 meter uit 
elkaar te zitten. Houdt u bij het naar binnen en buiten gaan ook 1,5 m. afstand van elkaar?  

Schoolfotograaf. 
Op maandag 13 september komt de schoolfotograaf. Zij maakt in het speellokaal foto’s van 
individuele leerlingen, foto’s van broertjes/zusjes en groepsfoto’s.  
Op verzoek worden ook gezinsfoto’s gemaakt. Na 15.15 uur kunnen broertjes/zusjes van 
buiten school en gezinnen samen op de foto. Hiervoor ontvangt u maandag a.s. vanuit 
Parnassys een invulformulier. Hierop kunt u de door u gewenste tijd invullen. Graag op 
elkaar aansluiten. 



 
Week tegen het pesten. 
Van 27 september t/m 1 oktober is de week tegen het pesten. Ons niet-pesten protocol staat 
op de website. Dit jaar is het thema van de week tegen het pesten: ‘Buitensluiten? 
Uitgesloten!’.  
Buitensluiten is een ernstige vorm van pestgedrag. Bij een groep willen horen is één van de 
basisbehoeften van mensen. Als je de toegang tot zo’n groep wordt ontzegd kan dit grote 
gevolgen hebben voor je zelfbeeld. Samen zorgen we voor een groepsklimaat waar iedereen 
erbij hoort, een plek heeft en zich welkom voelt. Buitensluiten hoort daar niet bij!  
In onze lessen vanuit Kwink zal in alle groepen aandacht worden besteed aan de week 
tegen het pesten. 

Verhalen godsdienst: Kind op Maandag. 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we verhalen over Jakob uit het Bijbelboek 
Genesis. Jakob krijgt het voor elkaar om in plaats van zijn oudere broer de zegen van hun 
vader te krijgen. Later moet hij vluchten. Hij trouwt met een vrouw waar hij niet van houdt en 
daarna ook nog met een vrouw waar hij wel van houdt, en met een slim plan krijgt hij een 
grote kudde bij elkaar. Zo 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. Jakob eert 
die God en soms worstelt hij ook met hem. 
De verhalen kunnen 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.  

Schoolbrengweek verkeer: niet met de auto. 
Gedurende het schooljaar vinden in alle groepen een aantal praktische verkeerslessen 
plaats o.l.v. onze verkeersouders mevr. van Loosen en mevrouw Meerman. Tijdens deze 
lessen kunnen wij uw hulp altijd goed gebruiken.  
Van 13 t/m 17 september is de eerste SCHOOL op SEEF schoolbrengweek. 
In deze week worden ouders en leerlingen opgeroepen om zoveel mogelijk lopend of op de 
fiets naar school te komen. Want lopen of fietsen naar school is: 
* Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties, 
* Goed voor de verkeersveiligheid bij school, 
* Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen en  
* Goed voor het milieu. 
Doet u mee? b.v.d. 
 
Verkeersles: School op Seef. 
Op woensdag 15 september hebben de groepen 1 t/m 4 een praktische verkeersles.  
De groepen 5 t/m 8 hebben deze les op vrijdag 17 september. 
Tijdens deze lessen is er specifieke aandacht voor de looproute in de omgeving van de 
school. 
 
Jubileum juf Agnes. 
Op 11 augustus jl. was juf Agnes 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Dit willen met elkaar 
vieren op donderdag 16 september a.s. De eerste informatie heeft u gisteren gekregen. Meer 
informatie over de invulling van deze dag volgt z.s.m. 
 
Afwezigheid directie. 
Groep 7/8 gaat van 22 t/m 24 september op schoolkamp.  
Meester van Schaik en juf Jacqueline zijn donderdag en vrijdag afwezig. Voor evt. vragen 
kunt u deze dagen terecht bij juf Mariëtte Bouman.  
 
Naar binnen voor schooltijd.  
De buitendeur blijft tot 8.15 uur dicht. Tot die tijd zijn de leerkrachten bezig met het afronden 
van hun voorbereiding van de lessen. Na 8.15 uur mogen de kinderen van groep 1/2 en 3 via 
het kleuterhek naar de deur bij het lokaal worden gebracht. Daar worden ze opgevangen 
door de leerkracht. Na 8.15 uur zijn de leerkrachten van groep 4 t/m 8 op het plein voor het 
beantwoorden van evt. vragen. ‘s Middags mogen de leerlingen van groep 1 t/m 3 vanaf 



13.00 uur bij het groepslokaal worden overgedragen aan de leerkracht. De leerkrachten van 
groep 4 t/m 8 zijn ‘s middags vanaf 13.00 uur weer op het plein aanwezig. Overblijfouders 
zijn buiten tot 13.00 uur en verantwoordelijk voor kinderen die overblijven, niet voor kinderen 
die te vroeg naar school komen. Laat uw kind dus niet voor 13.00 uur naar school gaan.  
 
Naar buiten na schooltijd.  
Na schooltijd worden de kinderen van groep 1/2 en 3 via het kleuterhek naar het plein 
gebracht. Groep 4/5 gaat na schooltijd naar buiten via de hoofdingang. De groepen 6 en 7/8 
gaan na schooltijd via de nooduitgang naar buiten. Dit vermindert drukte bij de hoofdingang 
na schooltijd.  
 
Kom op tijd! 
De lessen beginnen om 8.30 uur en om 13.15 uur. Daarna gaan de buitendeur en het 
kleuterhek dicht. Dit is in het belang van de veiligheid van onze kinderen en de leerkrachten. 
Niet iedereen mag zomaar in school komen. Het is storend als kinderen te laat komen. 
Leerkrachten of juf Marja moeten dan stoppen met hun werkzaamheden om de buitendeur 
open te doen. Kom dus OP TIJD! Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Medezeggenschapsraad. 
Wanneer u bepaalde onderwerpen in deze raad besproken wilt hebben, kunt u zich wenden 
tot de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De vergaderingen van de MR zijn 
openbaar en mogen door iedereen worden bijgewoond. De agenda's en de notulen kunnen 
ouders inzien bij de secretaris van de MR, mevr. J. v.d. Bosch. Meer informatie over onze 
MR leest u in de schoolgids. 
De volgende vergadering is op maandag 27 september a.s. 
E-mailadres MR: mr.deweerklank@csgdewaard.nl.  
 
School Maatschappelijk Werk. 
Mijn naam is Fleur Krebbers. Ik ben als schoolmaatschappelijk werker vanuit Kwadraad 
Maatschappelijk Werk verbonden aan de basisschool waar uw kind(eren) naar school gaat. 
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. Indien u een vraag heeft 
aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het schoolmaatschappelijk 
werk thuis hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen met de leerkracht van uw kind of 
met de intern begeleider van de school. U kunt mij uiteraard ook direct bellen of mailen. 
Samen kunnen we dan kijken welke hulp het beste bij u en uw kind past. 
Aanwezigheid kind gesprekken Weerklank t/m december 2021: 
·         2 september 
·         16 september 
·         Eenmalig op dinsdag 28 september i.p.v. donderdag   
·         14 oktober 
·         28 oktober 
·         11 november 
·         25 november 
·         9 december 
·         23 december 

Kledingcontainer. 
In de hal staat een kledingcontainer van Gokhan Textiel B.V. uit Roosendaal.   
Dit is een kleding recycling bedrijf dat landelijk kleding inzamelt met behulp van 
kledingboxen. De kleding die wordt ingezameld wordt verzonden naar derde wereld landen. 
De school krijgt een mooie vergoeding van € 0,40 per kg voor het deelnemen aan deze actie. 
De container blijft het gehele jaar bij school staan! De ouderraad en het team bevelen deze 
actie van harte bij u aan. 
 
Folders. 
De komende weken krijgt u via uw kind(eren) diverse folders mee naar huis. Dit zijn o.a. 



folders over tijdschriften, diverse type cursussen en over het gebruik van software op de 
‘thuis’ computer. Wij geven deze folders geheel vrijblijvend mee naar huis: het verplicht u tot 
niets.  
 
Inloopmorgen (afhankelijk van komende coronamaatregelen). 
Vijf keer per jaar houden we een zgn. inloopmorgen. De kinderen komen deze morgens om 
8.30 uur met hun (groot)ouders in de groepen en laten de bezoekers hun schriften zien en 
vertellen over hun werkzaamheden. De leerkrachten zijn wel in de lokalen aanwezig, maar 
de kinderen laten hun schriften en werkjes zien en vertellen daarover. 
De inloopochtenden zijn aan het begin van de schooldag van 8.30 uur tot uiterlijk 9.00 uur. 
We houden deze inloopmomenten op verschillende dagen, zodat iedereen de kans heeft 
minimaal 1x per jaar de groep(en) van hun kind te bezoeken. De eerste inloopmorgen is op 
maandagmorgen 27 september a.s. U bent van harte welkom! 

- Reserve kleding. 
Voor “ongelukjes” hebben wij een bak met reservekleding, maar soms gebeurt het dat de 
kleding niet terugkomt naar school. Als u de kledingkasten van uw kind(eren) opruimt? We 
houden ons aanbevolen voor gemakkelijke kleding zoals trainings- of joggingbroek, legging 
enz. 
 
- Borden ophalen. 
Tijdens het gehouden eindfeest voor de zomervakantie hebben diverse ouders 
pannenkoeken gebakken. Bij juf Marja staan nog een aantal borden. Deze kunt u bij haar 
ophalen. b.v.d. 
 
- Van het overblijfteam. 
Voor het overblijven zijn we weer op zoek naar een aantal ouders die het overblijfteam willen 
versterken. Dit kunnen moeders zijn, maar ook vaders, opa’s, oma’s, tantes enz.  
Er staat een vergoeding tegenover van € 8,75 per keer en natuurlijk blijven uw kinderen op 
uw overblijf dag gratis over. Op andere dagen hanteren wij een goedkoper tarief voor het 
overblijven van uw kind(eren). Informatie en opgeven bij juf Marja Gerards. 
Hopelijk melden zich nog een aantal personen aan als hulpouder tussen schoolse opvang.  
Vooral op donderdag hebben we dringend extra overblijfmensen nodig!  
Deze dag komen we mensen te kort! Van harte welkom! 
 
- Vanuit CSG De Waard. 
Met behulp van onderwijsadviesbureau B&T, dat gespecialiseerd is in verantwoord 
veranderen, is voor de zomer, dhr. Pieter Gilden benoemd als interim bestuurder. Pieter is 
voor de zomervakantie voortvarend aan de slag gegaan. Tot onze spijt heeft Pieter geheel 
onverwacht te kennen gegeven dat hij door onverwachte zwaarwegende persoonlijke 
omstandigheden geen goede invulling meer kan geven aan de interim-opdracht. Na overleg 
met B&T en na positief advies van de GMR is unaniem besloten dhr. Jan Winters de functie 
van interim-voorzitter van het College van Bestuur aan te bieden.  
We wensen Jan heel veel succes met deze nieuwe uitdaging toe en zien de samenwerking 
en de toekomst van CSG De Waard met veel vertrouwen tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens ieder,  
Steven van Schaik.  
directeur. 


