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ALLE MEDEWERKERS VAN HET IKC WENSEN IEDER KIND: 
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TALENTENKAART IEP 
Vandaag heeft uw kind in groep 3 t/m 8 voor de eerste keer de talentenkaart van IEP 
meegebracht in de rapportmap. Zoals u inmiddels weet, is IEP het nieuwe LeerlingVolgSysteem 
wat we m.i.v. dit jaar gebruiken om de groei van de kinderen te volgen. Wat onveranderd is, is 
dat we volgtoetsen afnemen in januari en juni. Dat betekent dat u nog niet alle informatie terug 
kunt vinden op de kaart, simpelweg omdat we die informatie nog niet hebben. We bedoelen dan 
de ‘hoofd’ informatie. Deze volgt na de volgtoetsen in jan./feb. bij het 2e rapport. 
Wat u wel terug vindt op de kaart is de uitkomst van de vragenlijsten 'hart en handen’ die de 
kinderen zelf hebben ingevuld en waarover zij met de leerkracht gesproken hebben. In de 
rapportmap vindt u ook een begeleidende brief voor u als ouder.  
Bij deze nieuwsbrief vindt u in de bijlage de brief voor de kinderen. Deze geeft u de gelegenheid 
uzelf te verplaatsen in de manier waarop we met de kinderen praten over hun doelen en groei. 

 
VORMINGSONDERWIJS 
Beste ouders van de kinderen die PVO volgen op de Pijler, 
Zo vlak voor de kerstvakantie weer een berichtje over de afgelopen godsdienstlessen. We zijn na 
de herfstvakantie verder gegaan in het Oude Testament met de verhalen van Abraham. Hij ging 
verhuizen naar een ver land. We hadden het erover hoe dat is; verhuizen en afscheid nemen. 
Veel kinderen hadden er mee te maken gehad, soms door een scheiding. Later hoorden we dat 
Abraham lang moest wachten op de belofte die God gaf. We hadden het erover dat wachten 
soms heel lang kan duren: op je verjaardag of op de vakantie. 
 
De kinderen in de 7/8 groep hebben 
bezoek gehad van Marianne van de 
Graaf, de dominee van Maasdam. Zij 
had voor elk kind een Bijbel en heeft er 
van alles over verteld. We proberen de 
Bijbel er af en toe bij te pakken.  
De afgelopen lessen leven we toe naar 
kerst. We hoorden van Jesaja’s droom 
over een wereld vol vrede, zonder 
oorlog en tranen en maakten daar een 
gedicht bij. Ze zijn heel mooi geworden! 
Ik zal er hier twee delen: een elfje en een naamgedicht. 
 
Vroeger waren er profeten 
Reizend door heel Israël 
Elke dag vertelde Jesaja verhalen 
Die moest hij vertellen van God 
En na eeuwen gebeurde een wonder: de 
nieuwe koning werd geboren 

Vrede 
Samen hoort 

Samen is leuker 
Vrede is veel leuker 

Samen! 
 

 
Na het horen van het kerstverhaal knutselden we een kerststalletje van ijsstokjes met elkaar. 
Als u in de klas bent: kijk gerust eens in de GVO-map naar het werk van uw kind. 
Ik wens jullie hele mooie kerstdagen en een fijne vakantie! 
Juf Sonja van Leeuwen, vakdocent Protestants vormingsonderwijs 
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KLEUTERS ZINGEN KERSTLIEDJES 
Jaarlijks gaan de kleuters op pad om kerstliedjes te zingen voor ouderen. 
Vaak is dat naar 't Huys te Hoecke in Puttershoek. Zo ook dit jaar. De 
cliënten aldaar genieten van de voorstelling die de kinderen geven. Voor onze kinderen is het 
een mooie manier om mensen die verzorging nodig hebben te leren kennen en zien in hun 
woonomgeving. Op Schoudercom vindt u foto’s van de kinderen op visite in de groepswoningen. 
 

KERSTVIERING 
Eindelijk konden we de hal in ons prachtige IKC gebruiken waar deze voor bedoeld was. Om 
elkaar te ontmoeten! We hebben een fantstische kerstviering gehad, met optredens van de 
kinderen, lekker eten met elkaar én zoveel ouders en grootouders in het gebouw. Echt samen 
vieren! Voor de foto’s verwijs ik u graag naar Schoudercom. #SNOR 

 
HOEKSCHE WAARD ACTIEF  
Vandaag begint de kerstvakantie. Er is voor kinderen genoeg te doen tijdens de kerstvakantie in 
de Hoeksche Waard. Sportactiviteiten, knutselactiviteiten, voorstellingen, lekker naar buiten en 
nog veel meer. Wij hebben een overzicht gemaakt van de activiteiten in de vakantie en nodigen 
alle kinderen uit de Hoeksche Waard uit om deel te nemen aan de vakantie activiteiten die wij en 
onze partners organiseren. In de bijlage vind je de flyer. Zie voor het complete overzicht: 
www.hoekschewaardactief.nl/activiteiten. Met vriendelijke groet, 
Margreet Wigmans Combinatiefunctionaris sportstimulering 06 18 16 75 02 | 0186 68 58 02     
 

EXTERNE VERTROUWENSPERSOON 
Naast een interne vertrouwenspersoon per school heeft st. De Hoeksche School ook een externe 
vertrouwenspersoon voor medewerkers en leerlingen (ouders) die meldingen of klachten hebben 
over ongewenst gedrag. Als u een afspraak wilt maken met één van de vertrouwenspersonen 
dan kunt u bellen naar Kwadraad 088-9004000 en vraagt u dan naar de vertrouwenspersoon in 
de Hoeksche Waard. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van 
werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht. Er zijn geen kosten aan verbonden. De 
vertrouwenspersonen zijn Agatha Ottema en Adrie Verbaan 
Vanaf 1 januari 2023 kunt u ook een email sturen naar vertrouwenspersoonhw@kwadraad.nl  

 
AGENDA 
Do. 29 dec. Winter Games, zie flyer in de bijlage. 
Di. 17 jan. 14.45 uur Start Yoga lessen voor alle kinderen tussen 4 en 12 jaar, zie de bijlage. 
Di. 7 mrt. 14.45 Start typelessen bij voldoende aanmeldingen, zie brief in de bijlage. 
Ma. 27 mrt. Studiedag, leerlingen onderwijs vrij.  
 

BIJLAGEN 
Flyer activiteiten Hoeksche Waard Actief  
Flyer Na schools aanbod Yoga 
Flyer Winter games 
Na schools aanbod typelessen door Typetuin  
IEP Leeswijzer voor kinderen 
Er is ook extra zwemplezier bij Zwembad de Wellen, check hiervoor de website! 
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