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WAAR ZIJN ONZE SCHOENEN? 

 
Gisteren mochten alle kinderen in het IKC hun schoen zetten van Sinterklaas. Dat hebben ze 
natuurlijk meteen gedaan. Echter vanochtend waren alle schoenen zoek! Kwijt, gewoon weg! 
Dus zijn de kinderen in het gehele IKC gaan zoeken, in de klas, in de hal, bij de kinderopvang, bij 
juf Anja, in de teamkamer. Nergens was een spoor van de schoenen van de kinderen terug te 
vinden. Dat vonden de kinderen heel vreemd, immers dat waren bij elkaar zo’n 60 tot 70 
schoenen. Daar zou je toch iets van terug moeten vinden…. 
Als laatste besloten de kinderen en de leerkrachten in het speellokaal te gaan kijken….. 
En jawel hoor alle schoenen met inhoud stond verspreid door het speellokaal. Wat een feest! 
Dank je wel Sinterklaas en pieten!!! Het was een beetje vreemd dat juf Anja 2 cadeautjes en 2 
letters in haar schoen had, terwijl Lindsey niets had gekregen. Zou Piet het overzicht een beetje 
kwijt zijn geraakt met al die schoenen in het speellokaal? 
 

DRINGENDE OPROEP 
Het zou heel erg fijn zijn als we het toezicht op de spelende kinderen op dinsdag kunnen 
uitbreiden met 1 vaste kracht. Wie biedt zich aan om, alleen dus wekelijks, of in een tweetal 
waardoor je om de week aan de beurt bent, deel te nemen aan het team dat onder leiding van 
een leerkracht, toezicht houdt op de spelende kinderen van 12.15 uur t/m 12.45 uur. Hiervoor 
ontvangt u per keer een vergoeding van € 5,-. U zou de kinderen en het team enorm helpen! 
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BURGERSCHAP 
Café GEZIeN Hoeksche Waard (HW) in het kort 
Ontmoeten en verbinden, dat is waar Café GEZIeN HW voor staat! Aan de hand van actuele, 
interessante thema’s organiseert Café GEZIeN HW bijeenkomsten, waar dmv lezingen kennis, 
ervaringen en tips worden gedeeld. Laagdrempelig, positief, gezellig, met humor: het Café wil 
een plek zijn waar mensen elkaar treffen, praten over wat hen bezighoudt, waar ouders elkaar 
vinden, steun en begrip vinden, bezoekers van elkaar leren, enz.  
Heeft u een kinderwens, bent u in blijde verwachting en aanstaande ouders, bent u pas ouders 
geworden of ouders van kinderen van 0-4 jaar en heeft u interesse in dit thema?  
Dan bent u van harte welkom!  
Nieuwe bijeenkomst: Geboorte van een gezin... 
Op woensdagavond 7 december 2022 vanaf 19:30 tot ong. 22:00 
vindt er een bijeenkomst plaats met het thema: ‘Geboorte van een 
gezin...” Buurthuis Mekaer, Kerkstraat 73, 3291AK in Strijen. 
Het krijgen van kinderen is niet alleen een hele verantwoording, waar bij je als ouders ineens de 
zorg voor je pasgeboren baby op je moet nemen, er veranderen meteen ook een heleboel 
aspecten van je leven waar je misschien van tevoren niet bij stil hebt gestaan. 
Op deze avond krijg je van Fanny en Eduard Bertens concrete handvatten en tips, die je op 
deze veranderingen voorbereiden en je helpen hiermee om te gaan, ook als je al kinderen hebt 
(0-4 jaar). Ze gaan verder in op de verschillende aspecten; wat doet het krijgen van kinderen 
met je relatie, wat voor effect heeft de rolverandering en hoe ga je op een effectieve manier om 
met lastige situaties? Er is voldoende tijd voor al je vragen! 
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het volgende e-mailadres: info@cafegezienhw.nl  
Met vragen kunt u zich wenden tot Diana Kievit via bovengenoemd e-mailadres. 
Voor meer informatie: www.cafegezienhw.nl en www.oudershw.nl  

 
EXTRA VERLOF BUITEN VAKANTIES 

Bij de start van dit schooljaar zijn er bij Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten v(LVS) veel meldingen 
gekomen van luxe verzuim bij Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS).  
Wij willen ouders/verzorgers graag uitleg geven over luxe verzuim. Zie daartoe bijgevoegde brief in de 
bijlage. Voor vragen en opmerkingen over de brief kunt u contact opnemen met: 

M. (Marjon) Idema | Consulent t 078 770 8500 m 06 23460016 e   m.idema@lvszhz.nl 

 
AGENDA 
Ma. 5 dec. Viering van het Sinterklaasfeest op school, alle kinderen zijn om 14.00 uur vrij. 
Di. 6 dec. Alle kinderen van onderwijs zijn vrij, de leerkrachten hebben studiedag. 
Wo. 7 dec. 19.30 uur Café GEZIeN, zie de flyer in de bijlage. 
Vr. 9 dec. 19.00 uur Kerstboom zingen, zie de flyer in de bijlage. 
Let op: Maandag 27 mrt. a.s. Extra studiedag!! De kinderen van onderwijs 
zijn dan vrij. 
 

KERST…… 
Sint moet nog komen, toch doet de ouderraad al een beroep op u in verband 
met de aankomende kerstviering. Mocht u kerstversiering hebben die u niet 
meer gebruikt, kunt u die afgeven op school. De ouderraad is er erg blij mee. 
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