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SCHOOLTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Vanmiddag, vrijdag 15 feb., heb ik u de inloggegevens voor het tevredenheidsonderzoek
gestuurd via uw email adres, dus niet via Schoudercom. Mocht u de vragenlijst niet gehad
hebben, check dan uw spam box of vraag na bij uw partner of de vragenlijst daar naartoe is
gestuurd. Heel hartelijk bedankt vast voor het invullen. We zien uit naar uw input.
Op 15 maart a.s. is er een landelijke onderwijs stakingsdag. Personeel uit primair en voortgezet
onderwijs, MBO, HBO én universiteiten wordt uitgenodigd het werk neer te leggen. Houd u aub
rekening met het feit dat de school dan gesloten kan zijn in het geval dat alle leerkrachten willen
staken. Volgende week kan ik u duidelijkheid hierover geven en volgt meer informatie.

BEZOEKEN AAN CULTURELE EN/OF ONDERWIJSINSTELLINGEN
In de afgelopen weken, en ook volgende week nog, hebben verschillende groepen een bezoek
gebracht aan diverse culturele instellingen. Groep 7 heeft dinsdag j.l. een bezoek gebracht aan
Corpus. Groep 6 gaat volgende week naar Slot Loevesteijn en groep 8 heeft Erasmus - levend
standbeeld! - ontmoet tijdens het bezoek aan de gelijknamige universiteit in Rotterdam. Groep 5
gaat jaarlijks naar Oliemeulen in Tilburg en zelfs groep 1/2 brengt jaarlijks een bezoek aan een
museum, te weten Bakkerij de Koning in Maasdam. Omdat groep 3/4 ontbreekt in dit rijtje hebben
we ook voor hen een passend museum gezocht en gevonden. Zij gaan dit jaar naar Museum
Hoeksche Waard in Heinenoord. We vinden het belangrijk kinderen in aanraking te brengen met de
veelzijdigheid van de verschillende schatten die deze instellingen herbergen. Fijn Cultuuronderwijs!
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GAAV activiteiten
Op woensdagmiddag 6 maart a.s., meteen na de voorjaarsvakantie organiseren we een workshop
Koken op school. Voor inschrijving zie de flyer in de bijlage. Aansluiten op de dag zelf kan ook. Vorig
schooljaar was deze workshop heel succesvol en werd druk bezocht. Een aanrader dus!
Hoeksche Waard Actief
Welzijn Hoeksche Waard en Regiekr8 zijn vanaf
2019 een samenwerking aangegaan op het
gebied van de combinatiefunctionarissen. Deze
samenwerking houdt in dat alle combinatiefunctionarissen op het gebied van onderwijs en verenigingen vanuit 1 team actief zijn. Zij opereren
nu vanuit het team Hoeksche Waard Actief. Onderdeel van Hoeksche Waard Actief zijn de
vakantieactiviteiten. Er is in de voorjaarsvakantie van alles te doen voor de
basisschoolkinderen in de Hoeksche Waard. Pony rijden, knutselen, naar het museum,
zwemmen, muziekworkshops en nog veel meer! Neem een kijkje op de flyer in de bijlage en meld
uw kind(eren) aan via www.hoekschewaardactief.nl!
BIJENHOTEL
Zuid-Holland zoemt! De provincie Zuid-Holland geeft alle
basisscholen in Zuid-Holland een bijenhotel cadeau, zodat we
met elkaar een bloeiend bijenlandschap kunnen maken. Ook
onze school heeft zich aangemeld voor een gratis bijenhotel.
Het gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten.
Dit is zowel voor de landbouw als de natuur rampzalig. Bijen
zorgen voor de bestuiving van zo’n 80% van de planten en
voedselgewassen op aarde. De bij staat dus aan de basis van
ons bestaan. Zuid-Holland wil daarom een bijvriendelijke
provincie zijn met voldoende bloemrijke planten, struiken en bomen. Daarom helpen zij in heel
Zuid-Holland bijenlandschappen te ontstaan. Een bijenlandschap is een groot netwerk van
bloemrijke tuintjes, terreinen, bermen, akkerranden en groengebieden. De bij kan zo van het ene
gebied met voldoende stuifmeel, nectar en nestelplekjes naar het andere vliegen. Het lijkt spannend,
bijen op het schoolplein, maar dat is het niet. De wilde bijen leven i.t.t. de honingbijen alleen. Ze
hebben geen bijenvolkje om te verdedigen en steken daarom niet. We zien win-win voor bij en kind!
NIET VERGETEN
● Za. 16 feb. vertegenwoordigt Elise Oskam onze school tijdens de Voorronde van De nationale
Voorleeswedstrijd om 9.00 uur in Restaurante Amalia te Numansdorp. Zet hem op Elise!!!!
● Wo. 6 mrt. Kookworkshop GAAV
● Za. 16 mrt. Erasmiaans schaakfestijn, info zie www.erasmiaansschaakfestijn.nl
● U kunt uw zoon of dochter nog opgeven voor de typecursus via www.typetuin.n

