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SPELEN/WERKEN 
Werkelijk geen enkele ruimte blijft onbenut voor de kinderen. Lova, Pip en Jazzlyn hebben 
een dierentuin, genaamd Kapla gemaakt, met een deel voor dieren uit Afrika, boerderijdieren 
en een dinopark. Daar leen ik mijn kantoor graag voor uit;-) 

 
 
VRAGENLIJSTEN 
De school bedankt alle ouders die de tevredenheid vragenlijsten hebben ingevuld. Tot aan 
vandaag heeft 23% van alle gezinnen bij ons op school gereageerd. Wij vragen ouders die dit 
nog niet gedaan hebben, dat alsnog te doen. Ouders die de vragen al hebben ingevuld, 
kunnen beamen dat het echt maar een paar minuten van uw tijd kost. Wij waarderen het erg 
en willen graag de resultaten mee kunnen nemen om onszelf als school te verbeteren.  
De link is gestuurd via Email op vrijdagochtend 5 maart naar de eerste verzorger bij ons op 
school bekend. U kunt de lijst nog invullen t/m 31 maart a.s. Heel hartelijk bedankt. 
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BIJZONDERE ACTIVITEITEN EN CORONA 
De school kijkt steeds van vakantie tot vakantie welke bijzondere activiteiten op de 
jaarplanning door kunnen gaan met in achtneming van de dan geldende corona 
maatregelen op school. Omdat deze maatregelen kunnen veranderen is het lastig om nog 
verder in de toekomst te kijken. Voor deze periode staan op de jaarplanning: 
Wo. 24 mrt. Grote rekendag 
De grote rekendag gaat door. Tijdens de Grote Rekendag gaan de kinderen 
onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun 
leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk! Echter er is geen gezamenlijke 
start met ouders. Iedere groep werkt in de eigen klas aan de bijzondere rekenopdrachten.  

Do. 1 april Paasviering en Open podium 
De Paasviering op school gaat door met een 
heerlijke lunch. Net als voorgaande jaren krijgen de 
kinderen verschillende soorten brood en crackers, 
beleg, fruit en iets te drinken. 
De kinderen nemen donderdagochtend zelf een 
(plastic) bord, beker, bestek en eventueel een 
gekookt eitje mee. Door Corona en de eigen 
bubbel is het een klein beetje anders dan anders. 
Zo blijft iedere groep in zijn eigen lokaal en wordt 
het lekkers door de OR ouders bij het lokaal 
gebracht.  
Hartelijk dank ouders van de OR voor de gezellige 
paasversiering. 
Het Open Podium kan dit jaar helaas niet 
doorgaan. Door Corona moeten wij ons aan veel 
regels houden. Kinderen van verschillende klassen 
mogen niet gemengd worden. Het optreden en het 
laten zien aan andere schoolgenootjes en ouders 

is dus niet mogelijk. Gelukkig is er op school die dag wel een leuk paasfeestje in de klas. 
Wij hopen volgend jaar weer een spetterend Open Podium te kunnen organiseren!  
Wo. 21 april Gala groep 8 
Het gala voor groep 8 gaat door. De leerkracht van groep 8 informeert ouders en kinderen 
hier binnenkort verder over via Schoudercom. Uiteraard wordt het georganiseerd binnen 
de dan geldende maatregelen.  
Vr. 23 april Koningsspelen 
Ook de koningsspelen gaan door. Omdat dit nog wat langer duurt, kunnen maatregelen 
wat versoepeld zijn, waardoor misschien meer mogelijk is. De school is aangemeld bij 
Hoeksche Waard Actief, die materialen en opdrachten levert. Als dit binnen is, kan de 
werkgroep aan de slag met de organisatie. 
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NIEUWS VAN DE BIEB 
In verband met de verlengde lockdown blijven alle vestigingen van De Bibliotheek Hoeksche 
Waard tot en met dinsdag 30 maart gesloten. Nog steeds kun je gewoon gebruik blijven 
maken van de diensten bij de afhaallocaties. Op afspraak kun je dan je reservering of 
verrassingstas afhalen. Boeken inleveren kan ook, hier is geen afspraak voor nodig. 
Wanneer je een reservering hebt gedaan en je bericht hebt gekregen dat je reservering of 
verrassingstas klaarstaat, dan nemen zij contact met je op. Ze spreken dan af of je de 
reservering thuisbezorgd wilt hebben of wilt komen afhalen. Het afhalen kan dan, op 
afspraak, op de volgende locaties en op de volgende tijden: 
● Bibliotheek Oud-Beijerland Centrum: maandag, woensdag en vrijdag tussen 

14.00-17.00 uur. 
● Bibliotheek 's-Gravendeel: maandag, woensdag en vrijdag tussen 14.00-17.00 uur. 
● Bibliotheek Klaaswaal: dinsdag en donderdag tussen 14.00-17.00 uur. 
● Bibliotheek Strijen: dinsdag en donderdag tussen 14.00-17.00 uur. 
Heb jij nog geleende boeken thuis? Je doet de bibliotheek een geweldig plezier als je ze wilt 
komen inleveren. De kasten beginnen leeg te raken. 
Uitgeleende materialen worden automatisch 
verlengd tot na 30 maart. 
Geen zorgen dus over boetes! 
 

VACATURE MR 
In de MR is een vacature ontstaan na het terugtreden van Vivianne van der Heiden als lid 
van de oudergeleding. Tevens loopt aan het eind van dit schooljaar de termijn van ons 
tweede lid van de oudergeleding, Joyce Maijers af. Zij is voor deze functie herkiesbaar.  
Wij zoeken een positief kritische ouder die zitting wil nemen in onze MR. We vergaderen 6 
keer per jaar op dinsdagavond en bespreken dan beleidsstukken van onze school.  
Heeft u belangstelling voor deze functie, stuur dan een berichtje naar de 
medezeggenschapsraadbox op schoudercom. U kunt reageren tot 1 april a.s. 
 

 
BURGERSCHAP EN DEMOCRATIE 
De landelijke verkiezingen zitten erop en ook 
op school hebben we verkiezingen gehouden. 
Groep 7 heeft gestemd! 
De leerlingen hebben de kieswijzer voor 
kinderen ingevuld, een 'poster' gemaakt over 
de partijen die uit de kieswijzer kwamen. En ze 
zijn op zoek gegaan naar welke lijsttrekker er 
bij welke partij hoort. Zo ontdekten ze dat er 
veel partijen zijn!  
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Door hier al op jonge leeftijd met de kinderen over te praten en mee bezig te zijn, leren zij 
hoe we in Nederland de democratie hebben ingericht. Daarmee geven we onder andere 
invulling aan het vakgebied burgerschap. 
 
GYMMEN/ZWEMMEN 
De school is nog steeds in afwachting van toestemming van de gemeente voor het 
vervoer van onze leerlingen naar het zwembad. Totdat de gemeente duidelijkheid 
verschaft over wat wel en niet mogelijk is m.b.t. het zwemmen en het vervoer naar het 
zwembad, krijgen de kinderen van groep 4/5 en 5/6 gymlessen. Hoe dat er in de praktijk 
uit ziet, hoort u via de leerkrachten via schoudercom. De groepen moeten de zaal delen 
met groep 7 en 8. 

 
MULTIFUNCTIONEEL 
TONEEL 
We willen graag dat kinderen 
lezen. Lezen is leuk, vergroot 
de fantasie, de concentratie, 
het empathisch vermogen en 
vergroot je wereld en daarmee 
kennis. Om het lezen van 
kinderen te stimuleren, is het 
fijn dat ze hun eigen plekje 
mogen kiezen. Ook daarvoor 
wordt de centrale hal gebruikt. 
Liggend of zittend op de 
trappen naar het toneel toe, 
worden er heel wat boeken 
verslonden. 
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GROEN RONDOM DE SCHOOL 
De gemeente is verantwoordelijk voor het groen rondom de school. Binnen afzienbare tijd 
gaan ze op de kale stukken links en rechts van de poort aan de voorkant gras inzaaien. 
Links van de poort, vanaf het gebouw gezien, wordt een perk met wat struiken aangelegd.  
Verder worden er bodembedekkers geplant op de smalle strook tussen het hek en de weg 
richting achterkant Duivesteijn. Het kan zijn dat u overlast ondervindt tijdens de 
werkzaamheden. We rekenen daarvoor op uw begrip. 
 
OUDERHULP IN DE SCHOOL 
We zijn ontzettend blij dat ouders ons ook in deze lastige tijd willen helpen met 
organiseren van bijzondere activiteiten die passen binnen de maatregelen. Het is 
ontzettend jammer dat het begeleiden van groepjes kinderen, het in de klassen aanwezig 
zijn, eigenlijk alle dingen die helpen op school zo leuk maken niet door kunnen gaan. In 
principe vragen we ouders minimaal een kwartier na schooltijd binnen te komen. Zo 
borgen we dat er afstand blijft tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Hartelijk dank 
voor uw medewerking hieraan.  
 
AGENDA 
Wo. 24 mrt Tweede rapport mee. 
Week van 22 t/m 26 mrt. Rapportgesprekken, telefonisch; U kunt hiervoor intekenen via 
Schoudercom. Omdat we u zo weinig kunnen zien, hechten we er extra veel waarde aan 
om alle ouders te spreken. 
Do. 1 april Paasviering 
op school en 
continurooster. Alle 
kinderen eten op  
school en om 14.00 uur 
start de Paasvakantie, 
die bestaat uit Goede 
Vrijdag en 2e Paasdag. 
We zien de kinderen 
weer op dinsdag 6 april.  
 
 
 
BIJLAGE 
Advertentie teamleider Hoeksch Lyceum; deel deze gerust in uw netwerk. 
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