
          
 

             maandbrief oktober 2021                  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Geachte ouders, 
 
Hierbij de maandbrief voor deze maand. De maandbrief kunt u altijd terugvinden op onze 
website. 
 
- Corona en school. 
Vanaf 25 september jl. zijn de coronamaatregelen verder versoepeld: 1,5 meter afstand 
tussen volwassenen hoeft niet meer en ouders mogen weer in school komen. 
We konden -gelukkig- op 27 september onze eerste inloopmorgen voor (groot)ouders 
houden en kunnen vanaf 4 oktober weer fysieke oudergesprekken houden. 
Voor deze gesprekken heeft u al een uitnodiging ontvangen vanuit Parnassys.  
De inloopmorgen is goed bezocht. In alle groepen waren tot 9.00 uur meerdere 
(groot)ouders aanwezig. In de groepen vertelden de kinderen over hun werk aan hun 
‘bezoek’. We bedanken iedereen voor zijn aanwezigheid. Wij vonden het erg gezellig. 
 
- Gesprekken met ouders en leerlingen. 
Van 4 t/m 7 oktober worden de start- en ambitiegesprekken gehouden. We hopen op goede 
gesprekken met elkaar! Tijdens deze gesprekken staat het welzijn van de kinderen centraal. 
Tijdens de gesprekken ligt de focus op de stimulerende en belemmerende factoren m.b.t.  
het leren en op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Na het gesprek worden deze 
componenten met elkaar vastgesteld voor het leerlingdossier. Er volgt daarna geen verslag 
meer van het gesprek. Op maandag 4 oktober zijn -’s avonds- in alle groepen leerkrachten 
aanwezig. 
 
 - Kinderboekenweek. 
Ook dit jaar organiseren wij in deze periode weer verschillende activiteiten om de kinderen 
enthousiast te maken voor het (voor)lezen. Op 6 oktober gaat de Kinderboekenweek van 
start. Het thema van de nationale Kinderboekenweek is dit jaar ‘Worden wat je wil.’ 
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in 
tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. 
Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden.  
Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer  
of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of 
te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast 
dromen over later! De Kinderboekenweek eindigt op 15 oktober. 
Enkele activiteiten: 
gehele periode: ouders vertellen in de groepen over hun beroep. U krijgt hierover bericht via 
de weekmail om zich aan te melden.  
6 oktober: opening. 
Alle kinderen en leerkrachten komen verkleed naar school en beelden een beroep uit. Denk 
aan: politie, brandweer, zuster, vuilnisman, serveerster, kok etc.  
7 oktober: slingerlezen (3-8). 
Slingerlezen is een manier om gedurende een bepaalde periode bij te houden wat iedereen 
leest. Iedere keer als de leerlingen een boek gelezen hebben, pakken ze een vlaggetje en 
vullen dit in. Door van alle vlaggen een vlaggenlijn in het klaslokaal te maken, wordt 
duidelijk hoeveel de leerlingen gelezen hebben. 
11 oktober: reactiespel of dramaspel (3-8) 
Beroepen uitbeelden en raden. 

14 oktober: schoolbreed voorlezen 

Kinderen uit groep 7/8 kiezen een prentenboek uit, bereiden dit samen voor en lezen deze 

voor in de andere groepen.  



Verder organiseert elke groep een aantal ‘eigen’ activiteiten rond het thema ‘Worden wat je 

wil’. 

 

- Kinderboekenverkoop: 12 oktober. 
Op 12 oktober hebben we ‘s middags een boekenmarkt in het speellokaal.  
Deze boekenmarkt wordt verzorgd door boekhandel Schouten uit Strijen.  
Onder schooltijd bezoeken de groepen de boekenmarkt, na schooltijd is er ruimte en tijd om 
samen met (groot)ouders boeken te kopen.  
 
- Lezen. 
Na de herfstvakantie starten we in groep 8 met de school voorrondes voorlezen i.v.m. de 
voorleeswedstrijd Hoeksche Waard 2022. 
 
- Werelddierendag: 4 oktober. 
Op maandag 4 oktober is het dierendag. De kinderen mogen maandag een knuffeldier mee 
naar school nemen. Het meenemen van dieren naar school is niet toegestaan.  
Sommige kinderen zijn bang voor dieren en andere kinderen reageren allergisch op 
bepaalde dieren.  
 
- Dag van de leraar. 
Op dinsdag 5 oktober is het de dag van de leraar.  
Ook in de rest van de wereld is het dan World Teachers’ Day. UNESCO en de International 
Labour Organisation vragen elk jaar op 5 oktober de aandacht van overheden, ouders en 
leerlingen voor de belangrijke rol die leraren spelen bij de ontwikkeling van kinderen overal 
ter wereld.  
 
- Bezoek HWL groep 3 en 1/2.  
Donderdag 30 september had groep 3 een herfstpad bij het natuur bezoekerscentrum Klein 
Profijt in Oud-Beijerland. Op dinsdag 5 oktober brengt groep 1/2 een bezoek aan het 
Hoeksche Waards Landschap in Numansdorp. Het onderwerp is: ‘Prik de Egel’.  
 
- Godsdienstonderwijs. 
Tijdens de lessen uit Kind op Maandag gaan we verder in het Oude Testament met de 
verhalen van Jakob t/m Jozef.  
Week 40: 4-8 okt. 2021 
Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31:25-35 
Verbond met Laban, Genesis 31:43-54 
Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis 32:1-22 
Week 41: 11-15 okt. 2021 
Bij de Jabbok, Genesis 32:23-33 
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-11 
Rachel sterft en Benjamin wordt geboren, Genesis 35:16-29 
Week 42/43: 18-29 okt. 2021 
De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11 
Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis 37:12-36 
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6 
Week 44: 1-5 nov. 2021 
De vrouw van Potifar, Genesis 39:7-23 
De schenker en de bakker, Genesis 40:1-23 
De dromen van de farao, Genesis 41:1-8 
 
- Verkeer op Seef. 
Woensdag 13 oktober hebben de groepen 6 t/m 8 de ‘dode’ hoek les met een vrachtwagen. 
Met een vrachtauto op school ervaren kinderen uit deze groepen wat de chauffeur van een 
grote vrachtauto wel of niet ziet in het verkeer.  
Op vrijdag 15 oktober hebben groep 6 en 7/8 opnieuw een praktische verkeersles. 
Tijdens deze les worden de fietsen gecontroleerd (fietscheck) en wordt een route door het 
dorp gefietst. 
 
 



- Herfstvakantie. 
De herfstvakantie is van 18 oktober t/m 22 oktober.  
 

 
 
- Gevonden voorwerpen. 
Na de herfstvakantie gaan de gevonden/achtergebleven spullen, zoals kleding, 
broodtrommels en bekers naar een goed doel, dus bent u nog iets kwijt, loop even binnen 
en kijk bij juf Marja of het bij haar ligt.  
In de keuken staan nog steeds borden van de pannenkoeken welke gebakken zijn voor de 
zomervakantie/het eindfeest, ook deze gaan na de herfstvakantie naar het goede doel. 
 
- Medezeggenschapsraad. 
Op maandag 25 oktober a.s. vergadert de medezeggenschapsraad. 
Als u bepaalde zaken besproken wilt hebben, kunt u dit delen met de voorzitter  
mevr. M. Paulissen van de MR of de secretaris, juf Jacqueline v.d. Bosch. Dit kan per mail 
of telefonisch. email: j.vandenbosch@csgdewaard.nl  
 
- Ouderraad. 
Via Parnassys is informatie gedeeld over de ouderraad en de activiteitencommissie. 
Beide geledingen hebben behoefte aan meer leden en ondersteuning 
We hopen dat een aantal ouders hierop positief reageren. Van harte aanbevolen. 
 
- Leestoetsen ‘Estafette’ (groep 4 t/m 8). 
In oktober zullen de leerlingen van groep 4 t/m 8 d.m.v. controletaken (woordjes lezen) 
worden getoetst op hun basis leesniveau. Deze toets bepaalt mede hoe de leerlingen de 
komende maanden zullen werken met de methode Estafette binnen hun jaargroep. 
 
- Aandacht voor lezen. 
Met ingang van 4 oktober a.s. zal juf Mariëlle Kwakernaat elke maandag op school 
aanwezig zijn van 9.00 u. tot 14.45 uur. Zij zal deze dag leerlingen begeleiden en toetsen 
die lezen met het programma ‘BOUW’. Daarnaast zal zij in de groepen 3 t/m 5 aandacht 
besteden aan het aanvankelijk lezen en de ontwikkeling van het technisch lezen.  
 
We wensen iedereen een goede en gezonde maand toe. 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de collega’s, 
 
Steven van Schaik.  
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