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AGENDA

April

12 Koningsspelen. 

Continurooster

19 Meivakantie

Mei

6 Studiedag

7 Weer naar school

14 Mad Science 

demonstratie  

3 t/m 8

16-17 Gastlessen Bieb

27, 28, 

29

Studiedag

30, 31 Hemelvaart 

vakantie

Juni

10 2e Pinksterdag

EVEN VOORSTELLEN: 

Mijn naam is Josette de Bock en geef sinds kort gym op donderdag. 

Naast de Kring ben ik ook werkzaam als gymleerkracht op de Hendrik Boogaard op de 

Rode Kruislaan. 

Op zaterdagochtend geef ik zwemtraining bij zwemvereniging de Duck in Brielle en ben ik 

op diverse sportvelden te vinden om te kijken bij mijn kinderen. 

Ik ben getrouwd en heb 3 dochters die inmiddels allemaal op de middelbare school zitten. 

 Zelf speel ik met veel plezier softbal bij Hellevoet Athletics. 

Mijn grootste passie is duiken, verder reis ik graag, ski en snowboard ik, sta ik graag in de 

keuken en ga ik met goed weer graag een stuk skeeleren door de polder. 

Tijdens de gymlessen wil ik de kinderen met zoveel mogelijk verschillende 

sporten kennis laten maken en ze diverse motorische vaardigheden leren en/

of (verder) ontwikkelen. Ze hierbij laten ervaren dat ze vaak meer kunnen 

dan ze zelf denken en anders de uitdaging aangaan met zichzelf door te 

blijven oefenen. Maar vooral bewegen leuk gaan of blijven vinden.

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 

Er komen de komende periode weer leuke boekpromotielessen door onze leesconsulente 

Debbie aan. 

Op 16 en 17 mei krijgen alle groepen een gastles van haar. 

We stellen onze bibliotheek open voor ouders van onze kleuters! 

Hierbij nodigen we de kleuterouders van harte uit om samen met uw kind een kijkje te 

nemen in de schoolbibliotheek en om samen een boek te lenen. We starten steeds in de 

eigen groep, waar Debbie u samen met de leerkracht opvangt en even korte uitleg geeft. 

Daarna zal Debbie met de kinderen, ouders en leerkracht naar de schoolbibliotheek gaan 

waar naar hartelust gezocht mag worden naar leuke boeken! 

9 mei 8.30 - 9.00 1/2a 

10 mei 8.30 -  9.00 1/2b 

16 mei 8.30 - 9.00 1/2 c 

17 mei 8.30 - 9.00 1/2 d



SCHOOL OP SEEF 

Groep 1/2 
Verkeerswandeling 
De kinderen hebben een verkeerswandeling gemaakt in 

de wijk. Ze hebben geleerd goed links-rechts-links te 

kijken voor ze een weg oversteken. Bij kruispunten is het 

ook belangrijk om de weg voor en achter in te kijken. 

Kinderen kunnen ook nog niet over auto’s heen kijken. 

Daarom is het heel belangrijk dat de kinderen gaan 

oversteken op een plek waar ze de weg wel goed 

kunnen zien. 

Om deze vaardigheden bij uw kind aangeleerd te 

krijgen, is het goed om uw kind tijdens het dagelijkse 

weggebruik hier regelmatig op te wijzen. 

Groep 3 
Fietskunsten les 2 
De kinderen hebben een verkeersles gehad waarbij ze 

veel oefeningen moesten doen met de fiets aan de 

hand. Je fiets draaien in een schuur of tillen over een 

hindernis of lopen naast de fiets kan moeilijk zijn als je 

een grote of zware fiets hebt. Ook hebben de kinderen 

geleerd om een noodstop te maken. Hierbij wordt 

krachtig geremd zonder te slippen. Dit kan bijvoorbeeld 

nodig zijn als er plotseling iemand oversteekt. Om deze 

vaardigheden bij uw kind aangeleerd te krijgen is het 

goed om uw kind tijdens het dagelijkse weggebruik hier 

regelmatig op te wijzen. 

Groep 4 
Fietskunsten les 4 
Tijdens de verkeersles hebben de kinderen geleerd 

welke handelingen nodig zijn voordat ze afslaan naar 

links of rechts: over de juiste schouder kijken, hand 

uitsteken en vervolgens met twee handen aan het stuur 

door de bocht. Ook hebben de kinderen geleerd dat 

het soms nodig is om te ‘ritsen’ als ze niet naast elkaar 

kunnen blijven fietsen. De linker fietser gaat daarbij 

achter de rechter fietser fietsen. Soms is het nodig om 

iemand in te halen. Ze hebben vandaag geleerd dat dat 

alleen langs de linker kant mag. Om deze vaardigheden 

bij uw kind aangeleerd te krijgen, is het goed om uw 

kind tijdens het dagelijkse weggebruik hier regelmatig 

op te wijzen. 

Groep 5 
Fietskunsten 2 
De kinderen hebben tijdens deze verkeersles veel 

behendigheidsoefeningen gedaan. Het is erg belangrijk 

om vertrouwd te zijn met je fiets, want dan kun je je 

aandacht richten op het verkeer om je heen. De 

kinderen hebben bijvoorbeeld geleerd hun evenwicht te 

houden op een smal pad en een schuin wegdek. Ook 

hebben de kinderen geoefend met het links en rechts afslaan 

op een t-splitsing. Hierbij zijn aan bod gekomen: over de 

juiste schouder kijken of er geen verkeer van achter aankomt, 

de hand uitsteken, links-rechts-links kijken en vervolgens met 

twee handen aan het stuur een krappe bocht naar rechts of 

een ruime bocht naar links maken. Om deze vaardigheden bij 

uw kind aangeleerd te krijgen, is het goed om uw kind 

tijdens het dagelijkse weggebruik hier regelmatig op te 

wijzen. 

Groep 6 
Fietskunsten 4 
De kinderen hebben tijdens de verkeersles alle oefeningen 

met zijn tweeën gedaan. Gezellig samen fietsen is toch iets 

wat mensen veel doen. Maar hoe kom je veilig samen door 

een bocht zonder te botsen? De kinderen hebben bij de 

oefening geleerd rekening te houden met de ander naast 

zich. Dat je in een bocht de ander de ruimte moet geven of 

soms beter even achter elkaar kunt fietsen als dat veiliger is. 

Ook hebben ze geleerd dat je iemand mag inhalen, maar dat 

je dan wel eerst naar achter moet kijken of het kan en dan 

vervolgens aan de linkerkant inhaalt. Om deze vaardigheden 

bij uw kind aangeleerd te krijgen, is het goed om uw kind 

veel te laten oefenen door samen vaak de fiets te pakken. 

Groep 7 
Fietskunsten 2 
Tijdens de verkeersles hebben de kinderen geleerd dat het 

soms nodig is om te ‘ritsen’ als ze niet naast elkaar kunnen 

blijven fietsen. De linker fietser gaat daarbij achter de rechter 

fietser fietsen. Ook met een grote groep kun je op die 

manier handig achter elkaar gaan fietsen. Ook hebben de 

kinderen geoefend met het voorrang verlenen aan verkeer 

van rechts en leerden ze hun snelheid aanpassen aan andere 

weggebruikers. Om deze vaardigheden bij uw kind 

aangeleerd te krijgen, is het goed om uw kind veel te laten 

oefenen door samen vaak de fiets te pakken. 

Groep 8 
Fietskunsten 3 
De kinderen hebben tijdens deze verkeersles (een spel-les) 

geleerd om goed samen te werken en rekening te houden 

met anderen. Dat is ook in het verkeer erg belangrijk. Tijdens 

de les hebben de kinderen ook hun behendigheid geoefend: 

hoe beter je kunt fietsen, hoe meer je al je aandacht kunt 

gebruiken voor al het verkeer om je heen. Om deze 

vaardigheden bij uw kind aangeleerd te krijgen, is het goed 

om uw kind veel te laten oefenen door samen vaak de fiets 

te pakken



SCHOOLVAKANTIES PERIODE 2019 – 2020    

Herfstvakantie  –  19 t/m 27 oktober  

Kerstvakantie  –  21 december t/m 05 januari  

Krokusvakantie  –  22 februari t/m 01 maart  

Paasvakantie  –  10 t/m 13 april  

Meivakantie  –  18 april t/m 01 mei  

Extra dagen mei  –  04 + 05 mei  

Hemelvaart  –  21 t/m 24 mei  

Pinkstervakantie  –  01 juni  

Zomervakantie  –  18 juli t/m 30 augustus 

VOORJAARSTAKKEN 

We zijn op zoek naar voorjaarstakken 

voor in de klassen. Graag inleveren 

bij de conciërges of leg ze in de 

keuken.

KOPTELEFOONS 

In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met de iPad. Bij het 

onderdeel spelling worden  de opdrachten en/of 

woorden voorgelezen. Ook bij andere vakken wordt er vaak 

een koptelefoon gebruikt. Voor het optimaal gebruik 

kunnen maken van de mogelijkheden van de iPad is het 

belangrijk dat  er goed werkend materiaal is. Het is 

belangrijk dat uw kind een koptelefoon op school heeft.  

Vanuit onderzoek is naar voren gekomen dat koptelefoons 

die over de oren gaan, zogenaamde "over-ear 

koptelefoons", het minst schadelijk voor je oren zijn en het 

beste resultaat leveren. Doordat de koptelefoon over de 

oren zit, neemt hij veel omgevingsgeluiden weg. Dit heeft 

als gevolg dat hij ook op een laag volume voldoende geluid 

geeft. Ook wordt vanuit dit  onderzoek duidelijk dat  de 

oortjes die je in je oren stopt beschadigingen kunnen 

veroorzaken aan je trommelvlies. De afstand tussen het 

geluid en het trommelvlies is dan te klein. 

Wij raden, naar aanleiding van dit onderzoek, dan ook 

koptelefoons aan die over de oren gaan. De prijsklasse is 

hierin niet zo van belang, alleen het feit dat het een 

koptelefoon is die over de oren gaat. De koptelefoons 

schaft u, als ouder, zelf aan. Wij kunnen daarom alleen een 

aanbeveling doen. Mocht u dus een koptelefoon 

aanschaffen voor op school, dan graag een over-ear 

koptelefoon.  

Hier kunt u meer informatie vinden: 

https://www.hoorstichting.nl/info-advies/muziek-luisteren/

veilige-koptelefoon/

https://www.hoorstichting.nl/info-advies/muziek-luisteren/veilige-koptelefoon/
https://www.hoorstichting.nl/info-advies/muziek-luisteren/veilige-koptelefoon/
https://www.hoorstichting.nl/info-advies/muziek-luisteren/veilige-koptelefoon/
https://www.hoorstichting.nl/info-advies/muziek-luisteren/veilige-koptelefoon/


TOPONDERNEMERS 

In groep 4 heet het thema ‘De doos op zolder’. Dit thema gaat over vroeger. De kinderen nemen oude spullen van thuis 

mee. De kinderen krijgen o.a. les over oude voorwerpen en huizen van vroeger tot nu. Zij maken daarbij een tijdbalk.  

Ook wordt er gepraat over de Tweede Wereldoorlog: het bombardement van Rotterdam in 1940. 

Groep 5 t/m 8 werkt aan het Thema ‘Oorlog en vrede’.  

In groep 5 wordt het leger behandeld en we vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Op dinsdag- en donderdagmiddag 

werken de kinderen aan een zelf gekozen kaart. De kinderen kunnen kiezen uit: bouw je eigen kasteel, blauw op straat, 

vredig dorp, er is meer oorlog en ik zie. Voor de meivakantie presenteren de kinderen aan elkaar.  

In de groepen 6 t/m 8 komt er op 1 en 8 april een veteraan in de klas.  

In groep 6 werken de kinderen over: 

De Tweede Wereldoorlog, kastelen, schutkleur, hommels en bijen, De Gouden Eeuw en landen die nu oorlog hebben. 

In groep 7 en 8 werken de kinderen onder andere over: oorlog vroeger en nu, Nederland in oorlog, Anne Frank, de 

Tachtigjarige Oorlog, de koude Oorlog, Bevrijdingsdag en over Nobelprijswinnaars.

KONINGSSPELEN 2019 

Dit jaar vinden de Koningsspelen plaats op vrijdag 12 april. 

De units 1 tot en met 4 vieren dit met elkaar op het kleuterplein waar verschillende leuke spellen en activiteiten plaatsvinden. 

De units 5 tot en met 8 fietsen ’s morgens onder begeleiding naar vv Nieuwenhoorn en beleven daar een gezellige dag vol 

sportieve activiteiten en uitdagingen. 

Zoals in de jaarplanning al genoemd, is er deze dag een continurooster. Dit betekent dat de kinderen van 8.30 tot 14.00 uur 

feest vieren en daarna uit zijn. De lunch wordt verzorgd door de school. 

Om deze leuke dag mogelijk te maken, hebben we veel hulpouders nodig. Via MSI heeft u hier een oproep van ontvangen. 

Een mooi aantal heeft zich inmiddels al aangemeld, maar we hopen op nog meer aanmeldingen. Heeft u zin om te helpen, 

geeft u zich dan alsnog op. Dat kan via beantwoording van de betreffende MSI mailing, of eventueel bij de leerkracht van uw 

kind. 

Wij hopen op een mooie, sportieve en gezellige dag!



          

 
 

 

Voorrondes Nationale 
Voorleeswedstrijd 
 
De Voorleeswedstrijd 2019 is 
in volle gang! De afgelopen 

twee weken zijn de lokale voorrondes geweest 
en wat was het een feest! De wedstrijden zijn 
goed bezocht en alle deelnemers waren 
ontzettend enthousiast. Misschien heb je er 
iets over gelezen in de krant. Hieronder volgt 
een overzicht van de winnaars per vestiging: 
 
Brielle: Hanna Hoogendoorn  
(CNS de Nieuwe Weg)    
 
Hellevoetsluis: Marit Rosinga 
(OBS de Brandaris) 
 
Middelharnis: Anne-Lieke van der Velde  
(Prins Johan Frisoschool)  
 
Spijkenisse: Devi Bhalotra 
(OBS de Vogelenzang) 
 
GEFELICITEERD! Alle winnaars gaan door 
naar de regionale finale in Hellevoetsluis op 
woensdag 20 maart in Cultuurhuis Nieuwe 
Veste. 
 
Kinderjury 2019 
 
Woensdag 6 maart gaat de Nederlandse 
Kinderjury weer van start, beginnend met de 
leesweken. Tijdens deze weken kunnen de 
kinderen verschillende boeken lezen en 
bespreken met elkaar om vervolgens tijdens 
de stemperiode van 20 t/m 26 mei te 
stemmen op hun favoriete boek. Het boek dat 
de meeste stemmen krijgt, wint uiteindelijk de 
Publieksprijs van de Nederlandse Kinderjury. 
Om te zien of de school van jouw kind 
meedoet en voor meer informatie kijk je op 
www.kinderjury.nl  
 
 

 
 
 
Lezen met andermans ogen 
 
Wat de een normaal vindt, is voor de ander 
vreemd. Zoveel mensen, zoveel verschillen. 
Zou je weleens door de ogen van die ander 
naar de wereld willen kijken? Lees dan een 
boek. Lezen is kijken met andermans ogen. De 
landelijke campagne ‘Lezen met andermans 
ogen’ is op 17 januari van start gegaan. Op de 
website kun je leuke boekentips vinden, onder 
andere voor kinderboeken. Leuk om samen 
met je kind mee te doen en beiden een boek 
uit te kiezen die de eigen horizon verbreedt. 
Meer informatie via 
www.leesmetandermansogen.nl 
 

 

Van 29 maart t/m 5 april 2019 zijn het de 
Media Ukkie Dagen. Via de Bibliotheek Zuid-
Hollandse Delta en Bibliotheek de Boekenberg 
kunnen leerkrachten het gehele schooljaar 
lesprogramma’s afnemen waar leerlingen al 
spelenderwijs in aanraking komen met media. 
Natuurlijk is het ook leuk om thuis aandacht te 
besteden aan mediawijsheid.  
De allerkleinsten weten hun weg in de digitale 
wereld razendsnel te vinden. Dreumesen, 
peuters en kleuters swipen zo naar hun 
favoriete filmpjes en apps. Maar, 
mediavaardig maakt nog niet mediawijs. 
Want, hoe doe je dat, je kinderen mediawijs 
gedrag aanleren? En wat kun je jouw 
dreumes, peuter en kleuter nu al leren over 
het omgaan met media?  
Kijk op www.mediaukkies.nl.  
 

http://www.kinderjury.nl/
http://www.leesmetandermansogen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJwP2H_cngAhUP_aQKHRViA64QjRx6BAgBEAU&url=https://www.lezen.nl/nl/de-nationale-voorleeswedstrijd&psig=AOvVaw01njCTvfEJ9nX6Qtb9cNyV&ust=1550740560563568


 

Opvoeden is niet altijd even makkelijk en soms loop je vast in je oplossingen.  
Daarom organiseren wij een workshop omdenken in het opvoeden.  
Tijdens de workshop gaan we jullie praktische opvoedvragen omdenken door 
middel van het omdenkspel van Berthold Gunster. We gebruiken 4 omdenkvragen 
om de opvoedvraag te verduidelijken. 

1. Wat is het probleem? 
2. Is het een echt probleem? 
3. Ben jij niet het probleem? 
4. Is het probleem de bedoeling? 

Het spel wordt geleidt door een Schoolmaatschappelijk Werker. 
 
Er is plek voor 6 ouders. 
 
Hartelijke groeten, 
Samira van Delft 
Karima Fagrach 
Remon van Galen 
Fenny Pielage 
Ditte Nieuwenhuijse 

 
  
 
 
 
 

Wanneer: 
Dinsdag 9 april 2019  
19.00 – 21.00  
 
Adres: 
Centrum voor Jeugd & Gezin 
Vliet 2 
3224HE Hellevoetsluis 
 
Aanmelden: 
Voor 2 april via 
d.nieuwenhuijse@kwadraad.nl.  
 

 


