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NIEUWE BOEKEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De boekenkast in de centrale hal is (bijna) helemaal gevuld met nieuwe leesboeken voor de 
kinderen. Zo’n 1,5 jaar geleden zijn we gestart met een nieuwe technisch leesmethode, Flits. 
In de lessen van deze methode wordt verwezen naar leesboeken. Het motiveert de kinderen 
enorm als ze die leesboeken ook echt kunnen lezen. Daarom hebben we alle boeken 
waarnaar wordt verwezen aangeschaft. 
De kast is ingedeeld op niveau en op groep, zodat de kinderen gemakkelijk de boeken die in 
hun leerjaar aan bod komen kunnen terugvinden. Deze aankoop zorgt ervoor dat de kinderen 
meer plezier krijgen in het lezen; De boeken zijn actueel, boeiend geschreven door bekende 
schrijvers, op niveau en mooi en aantrekkelijk vormgegeven.  
We zijn blij dat we de kinderen hiermee gemakkelijker kunnen stimuleren een boek te pakken 
en daarmee het lezen te bevorderen.  
De oude boeken zijn geselecteerd op leeftijd, onderwerp, belevingswereld en de staat waarin 
ze zich bevinden. Als het boek 4 x een ja kreeg, hebben we ze bewaard in de groepen 
waarbij ze het best passen, zodat we nog meer aanbod hebben voor de kinderen. 
 
DWERGENFEEST 
Het dwergenfeest voor de kinderen van groep 1 en 2 staat nu, onder voorbehoud, 
gepland op maandagavond 8 maart a.s. om 18.30 uur. We willen dit unieke feest voor de 
kinderen heel graag doorgang laten vinden. Maar we zijn gehouden aan de corona 
maatregelen. Het voorbehoud geldt omdat er nog een persconferentie gepland staat op 
23 februari a.s. Voor de organisatie zijn we afhankelijk van mogelijke besluiten die dan 
aangekondigd worden. Als het doorgaat starten we dus om 18.30 uur en kunnen de 
kinderen weer opgehaald worden tussen 19.30 en 19.45 uur. De kinderen van groep 8 
zijn, zoals ieder jaar, uitgenodigd om te assisteren bij de dit leuke feestje voor de 
kinderen. 
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GEMEENTELIJKE CAMPAGNE HACKSHIELD 
Beste ouders, 
Graag informeer ik u namens mijn collega’s over een actie vanuit de gemeente op het 
gebied van digitale weerbaarheid van kinderen/jongeren. 
In onze gemeente zijn helaas ook meerdere minderjarigen al slachtoffer van ernstige 
vormen van cybercrime. Vanuit de gemeente willen we graag beter inzicht krijgen in de 
mate waarin kinderen zich bewust zijn van de risico’s bij het gebruik van o.a. social media. 
We hebben hiervoor voor zowel kinderen als ouders een digitale enquête voorbereid. 
 
Campagne HackShield (cybercriminaliteit) 
Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, ook in onze gemeente. De gemeente 
Hoeksche Waard doet daarom mee met de campagne HackShield. Via een computerspel 
worden kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud weerbaar gemaakt tegen cybercriminaliteit. 
Kinderen zijn steeds vaker online. Ze spelen games, appen en brengen veel tijd op social 
media door. Een mooi tijdverdrijf, al kent dit online leven ook een keerzijde. Omdat 
kinderen zich minder/niet bewust zijn van de gevaren die ze online lopen zijn ze een 
kwetsbare groep en makkelijke prooi voor hackers en andere online criminelen. Als 
gemeente hechten we veel waarde aan de online veiligheid van kinderen. Daarom 
roepen we als gemeente op kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud om HackShield  te 
spelen en Junior Cyber Agent van de gemeente te worden.  

HackShield is een transmediale Cybersecuritygame die kinderen tussen de 8 en de 12 
jaar oud weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Kinderen worden Cyber Agents die niet 
alleen zichzelf, maar ook hun omgeving (ouders, opa's, oma's, broertjes, zusjes, 
vriendjes, vriendinnetjes en andere familieleden en bekenden) beschermen tegen online 
criminaliteit. De gemeente Hoeksche Waard heeft zich bij HackShield aangesloten om 
cybercriminaliteit aan te pakken en de jeugd digitaal vaardig te maken. Daarom loopt de 
komende weken een campagne waarin we de kinderen uit de gemeente oproepen om 
HackShield te spelen en zich te ontpoppen tot Junior Cyber Agents. Aan het eind van de 
campagne worden de beste spelers officieel gehuldigd.  
Huldiging HackShield 
Op donderdagmiddag 15 april 2021 zal een tussentijdse huldiging worden georganiseerd 
voor de beste cyber agents van HackShield in de Hoeksche Waard. Hiermee krijgt het 
project HackShield extra aandacht binnen de gemeente. Vanwege de huidige 
coronamaatregelen zal dit in aangepaste vorm plaatsvinden. De wijkagent zal met de 
politiewagen naar het schoolplein komen van de 3 beste deelnemers en daar de 
certificaten en prijzen uitreiken. Uiteraard zal hieraan ook in de pers aandacht besteed 
worden. Ouders van die kinderen worden van te voren ingelicht uiteraard. 
  
Namens de collega’s van Integrale Veiligheid, Met vriendelijke groet, Ingeborg Levering 
Adviseur opvoeden en opgroeien, 0886471237, www.gemeentehw.nl 
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Aanvullend hebben de leerkrachten van groep 6, 7 en 8 vandaag een folder 
aan de leerlingen meegegeven over digitaal pesten.  
 
VERKEERSSITUATIE 
We hebben een groot verschil geconstateerd tussen de verkeerssituatie vorige week, toen 
iedereen te voet of met de slee kwam en deze week, nu iedereen weer met de fiets en de 
auto komt. 
Inmiddels is in Fazant 5 de tijdelijke huisvesting gestart van de Petrus Datheen school uit 
Puttershoek. In de ochtend merken we daar niet zoveel van omdat deze school een 
kwartier na ons start, te weten om 8.45 uur. 
In de middag zijn zij daardoor om 15.15 uur uit en dat merken we wel. Want als deze 
ouders het parkeerterrein achter Duijvesteijn oprijden om hun kinderen op te wachten, 
fietsen onze leerlingen juist naar huis. 
We vragen extra aandacht voor deze (tijdelijke) situatie. De kinderen krijgen van ons de 
opdracht om de juiste fiets richting te hanteren, dus langs Fazant 5 i.p.v. meteen uit het 
hek rechtsaf te slaan. We vragen u ditzelfde met uw kind te bespreken. Zo horen de 
kinderen de juiste dingen meerdere keren en zullen ze zich sneller hieraan houden.  
 
AGENDA 
Vandaag start de voorjaarsvakantie met o.a. activiteiten  
van Hoeksche Waard Actief (zie bijlage nieuwsbrief 21). 
Wo. 24 feb. Hockeymiddag bij HC de Hoeksche Waard, zie flyer in de bijlage. 
Ma. 8 mrt. Dwergenfeest, onder voorbehoud. 
Wo. 24 mrt Tweede rapport mee i.t.t. wat in de jaarkalender staat. 
Week van 22 t/m 26 mrt. Rapportgesprekken, telefonisch. 

We zien iedereen weer graag op maandag 1 maart a.s. 
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