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JAARGANG 2021-2022
Kerstgedachte
‘Omkijken naar elkaar’. Een mooi voornemen voor 2022. Met de komst van Covid keken we zeker
meer naar elkaar. Maar dan vaak om te zien of de ander wel of geen mondkapje droeg, voldoende
afstand hield, of gevaccineerd was of niet. Of er snottebellen waren, of hoestbuien en wat we daar
van vonden. De oordelen daarover leidden tot tegenstellingen en discussies, ook in huiselijke kring.
En vaak werd geprobeerd de ander te overtuigen in plaats van naar elkaar te luisteren. Soms leidde
dat zelfs tot drastische keuzes. Ook in mijn omgeving zijn vriendschappen verbroken.
‘Omkijken naar elkaar’ zoals wij dat onze leerlingen aanleren, is voor de ander zorgen, aandacht
geven, luisteren en proberen te begrijpen. De ander zijn mening respecteren, ook wanneer die
compleet anders is. Dat doen we al vanaf groep 1, met lessen ‘sociale vaardigheid’ en door veel te
oefenen in de dagelijkse praktijk. We hopen dat hierdoor onze leerlingen zich ontwikkelen tot
onafhankelijke, zelfredzame burgers, met een open en kritische houding naar de maatschappij en
altijd klaar om de eigen mening te toetsen aan die van de ander.
‘Omkijken naar elkaar’ is ook een ‘rijk’ gevoel ervaren wanneer je iets aan de ander geeft. In een tijd
waarin een pandemie de wereld in haar greep houdt, is er soms onvoldoende aandacht voor de
chronisch zieke kinderen en hun gezinnen. Daarom liepen onze leerlingen dit jaar de sponsorloop
voor ‘Lichtjes voor Sophia’. Boegbeeld van deze actie is de 6-jarige Alyshia Schijf, zusje van Bentley
uit groep 5 (noord). Geboren met één long en sinds haar 1e levensjaar afhankelijk van een
zuurstoftank. Met de opbrengst wil het thoraxcentrum een ‘So Fit & Fun Centrum’ bouwen. Daar
kunnen patiëntjes zonder zorgen spelen en sporten. Juist voor kinderen met een chronische
aandoening aan het hart of de longen, is sporten minder vanzelfsprekend dan voor gezonde
kinderen. Maar tevens extra belangrijk. Er werd een recordbedrag opgehaald, waarover ik hieronder
meer zal schrijven.
‘Omkijken naar elkaar’ is wat mij betreft het thema voor 2022. Zorg goed voor jezelf en de mensen
om je heen.
Ik wens jullie namens ons team, hele fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2022!
John Staps
Voor een extra warm gevoel raad ik u aan dit filmpje te bekijken:
Koop jij ook een lichtje voor het Sophia? - YouTube
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Sponsorloop Lichtjes Voor Sophia
Op donderdag 16 december, een week eerder dan gepland, liepen leerlingen van onze school de
lichtjestocht voor Sophia. In de weken ervoor haalde zij bij familie en vrienden geld op. En hoe! Nog
geen week later konden wij aan Alyshia en haar familie symbolisch een cheque uitreiken van maar
liefst 6000 euro!
Een groot deel daarvan (1200 euro) was door haar broer Bentley en zijn familie bijeengebracht. We
zijn ontzettend trots op onze leerlingen. En natuurlijk gaat ook veel dank uit naar alle mensen die
geld hebben gedoneerd aan dit mooie doel.

Alyshia zelf liep ook nog een stukje mee in de Lichtjesparade
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Initiatiefnemers juf Carmen, juf Arine en enkele leerlingen overhandigen de cheque aan Alyshia

Link naar het persbericht in het Kompas: persbericht kompasonline

Kerstvieringen
Door de plotselinge sluiting van de scholen moesten de kerstvieringen een week worden vervroegd.
Gelukkig hadden beide locaties een passend draaiboek en met ondersteuning van de ouderraad en
hulpouders lukte het toch om op beide locaties een heerlijk kerstfeest te hebben.
Op Centrum was er dit jaar een buffet met hapjes uit alle windstreken. Ouders hadden hun uiterste
best gedaan om het ook een lust voor het oog te laten zijn. Een van de gezellige activiteiten was het
maken van een kerststukje. Het gesponsorde groen kwam heel goed van pas en alle leerlingen
konden met trots een mooie kerstdecoratie mee naar huis nemen. De leerlingen hadden bovendien
een mooie kerstkaart versierd die deze week in de brievenbus van een omwonende oudere zal
belanden.
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Op Noord begonnen we met de lichtjestocht. Ook daar werden kerstkaarten gemaakt voor ouderen
uit de wijk. Als lunch waren er pannenkoeken die door ouders werden gebakken. Ze smaakten
heerlijk. Buiten was er nog een koek en zopie tent waar hulpouders warme chocolademelk
serveerden. De kerstman stond bij het haardvuur en hielp de leerlingen met het roosteren van hun
marshmallows. Dat was voor veel kinderen een nieuw avontuur waar ze volop van genoten.
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Lezen in de vakantie: nieuws van de Bieb:
Kerst leesbingo voor kinderen thuis
Met de leesbingo worden de kinderen gestimuleerd om in de kerstvakantie lekker te blijven lezen.
Lezen op de wc of lezen in een boom, het kan allemaal. Hieronder is bingokaart toegevoegd met
leuke speelse opdrachten om het lezen in de kerstvakantie te stimuleren. Iedere keer als er een
opdracht gedaan is, mag het hokje afgestreept worden. Leuk als de ouders ook meedoen met de
leesbingo.

Online leestips
Op de website van Bibliotheek Hoeksche Waard, onder het kopje Leestips en digitaal aanbod voor
thuis (bibliotheekhoekschewaard.nl) zijn allerlei handige links naar bijvoorbeeld: Home | de
Jeugdbibliotheek (leestips en informatie zoeken voor een werkstuk) de voorleeshoek , karaoke
lezen/luisteren met yoleo een website met online boeken, en online prentenboeken met bereslim
Ook is er nog de online bibliotheek app met e-books en luisterboeken.
Escaperoom voor thuis
Op onze website onder het kopje speciaal voor – kinderen 6 – 12 jaar, kun je een hele leuke
escaperoom vinden, deze is speciaal gemaakt voor kinderen vanaf 9 jaar. Heb jij de escaperoom nog
niet gedaan, ga dan snel naar onze site en bevrijd de kat Ziezo uit de bibliotheek!
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Kinderambassadeur zwerfboeken
Jutta Paarlberg (grp 4) heeft zo haar eigen manier bedacht om het lezen onder de aandacht van
kinderen te brengen. Samen met andere kindambassadeurs verzamelt zij boeken en legt die op
allerlei plekjes in Oud Beijerland neer in de hoop dat kinderen deze vinden en vervolgens gaan lezen.
Speciaal voor de kerstdagen verpakt zij de boeken als kerstcadeautjes. Aan de Ravensweij 45 heeft zij
ook haar eigen kindzwerfboekstation.

Hieronder een link naar een persbericht in het Kompas over de deze leuke actie:
persberichtje Jutta als kindambassadeur zwerfboeken

Willem Kool als kinderburgemeester?
Het was zeker een poging waard. Eerder had hij al een gesprek met de burgemeester over het meer
kindvriendelijk herinrichten van de wijk. Nu er een oproep kwam aan alle leerlingen van groep 7 om
te solliciteren als Kinderburgemeester, kwam voor Willem (groep 7 Noord) de kans om opnieuw van
zich te laten horen. Als Kinderburgemeester kun je belangrijke onderwerpen bespreekbaar maken bij
de gemeente en ga je met de burgemeester mee naar grote gebeurtenissen. Willem had al wel
enkele goede ideeën. Er werd een promotievideo gemaakt die samen met een sollicitatiebrief naar
de gemeenteraad werd gestuurd. Dit had effect. Hij werd geselecteerd om met 3 anderen online een
pitchgesprek te hebben met de gemeenteraad. Reuzespannend natuurlijk. Willem deed dit heel goed
maar werd op de finish met neuslengte verslagen. “Ik ben onder de indruk van de gesprekken. Ik vind
het veelbelovend om te horen waar de kinderen zich voor in willen zetten, zoals speelplekken,
armoede, sport en discriminatie”, aldus de burgemeester. Willem heeft er veel van geleerd en heeft
alle reden om trots te zijn op deze dappere poging.
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Gaan we 11 januari weer open?
Het kabinet besloot de vakantie een week te vervroegen. Gelet op het aantal besmettingen op
scholen leek dit het juiste besluit. Nu is het nog even spannend of we op 11 januari weer open
kunnen (op 10 januari is de school nog gesloten i.v.m. een studiedag)
Deze week is er hard gewerkt om de eerste week na de vakantie les te kunnen geven op afstand,
mocht dit nodig zijn. Op 3 januari weten we hierover meer. U zult dan in de mail en op de parro app
hierover berichten krijgen. Indien we de week van 10 januari gesloten blijven, gebruiken we
maandagochtend 10 januari om lesmateriaal en devices uit te delen aan leerlingen. Een rooster zult u
dan t.z.t. ontvangen. We hopen echter dat het niet nodig zal zijn en we iedereen gezond weer
kunnen begroeten op dinsdag 11 januari.
Zelftesten
Kinderen vanaf groep 6 (op Centrum vanaf groep 5 omdat daar groep 5/6 een combigroep is) kregen
voor iedere week twee zelftesten mee. Een heel groot deel van deze leerlingen gebruikte deze
testen ook, waarmee we hebben kunnen voorkomen dat besmette leerlingen naar school kwamen.
Leerlingen uit die groepen kregen twee testen mee naar huis voor gebruik na de kerstvakantie. Wij
verzoeken de ouders van die kinderen om hun kind te testen op de eerste lesdag van het nieuwe
jaar. Dit advies geldt met name voor kinderen vanaf groep 6 (en Centrum vanaf groep 5).
BHV training
Wist u dat 8 teamleden van onze locaties ieder jaar twee trainingen volgen om Bedrijfshulpverlener
(BHV-er) te kunnen zijn? We hopen dat het nooit nodig is, maar mocht er een incident op school zijn,
dan is het goed te weten dat er kundige collega’s zijn die de eerste noodhulp kunnen bieden.
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Meester Robert blust een brandje

Noodopvang
Leraren geven het liefst onderwijs en medewerkers van de kinderopvang staan liever niet voor de
klas. Even wennen dus dat we deze week kinderen van ouders met cruciale beroepen tijdens
schooltijden zonder onderwijs bezig moesten houden. Ondanks de leeftijdsverschillen van de
kinderen is dat wonderwel gelukt. De dagen waren al snel gevuld met creatieve en sportieve
activiteiten. We hebben er allemaal van genoten!

Wandelen met Saartje en kerstpost voor oudere buurtbewoners
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Nieuws uit de kinderopvang. (door Babette Hoogendoorn)
Buiten is het koud en vroeg donker. Ondertussen brachten Mark Rutte en Hugo de Jonge het nieuws
dat de scholen een week eerder moesten sluiten. Terwijl er in Nederland nog ongeloof en
verontwaardiging heerst, proberen we het dagelijkse leven en ritme op het kinderdagverblijf zo
normaal mogelijk aan te houden.
Terugkijkend op het afgelopen jaar ben ik trots op wat we hebben bereikt met zijn allen. De groepen
zijn groter geworden. Door zwangerschappen, ziekte en Corona was er regelmatig uitval en werd ons
gevraagd een tandje bij te zetten. En dat hebben we met elkaar gedaan! Ook onze nieuwe teamleden
werden in het diepe gegooid maar wisten zich binnen no time aan te passen!
Ondertussen gingen de activiteiten zoveel mogelijk door en probeerden we het voor de kinderen zo
gezellig en leuk mogelijk te houden. De groepen zijn zelfs groter geworden, terwijl er aanvankelijk
werd gedacht dat er veel kinderen van de opvang zouden gehaald worden door Corona.
Afgelopen tijd was ons thema Reuzen en kabouters… wat hebben we genoten! We hadden het met
elkaar over groot en klein, licht en zwaar! Maar het thema paste ook zo mooi bij de herfst, al die
mooie kleuren in de bomen! Kimberley heeft een prachtige kijkdoos gemaakt. De kinderen vonden
het prachtig! Het nieuwe thema wordt HATSJOE!
Alle medewerkers van de kinderopvang en peuterspeelzaal moeten in het bezit zijn van een
zogeheten VVE certificaat (Vroege Voorschoolse Educatie) om in de kinderopvang of op een
peuterspeelzaal te mogen werken. Daar krijgen we scholing
voor. Claudia is in september met de Uk en Puk cursus gestart .
Babette is daar in April 2020 mee begonnen en na 1,5 jaar met
opdrachten en verslagen, bijeenkomsten zowel online als
offline, was het eind november dan zo ver: het felbegeerde Puk
certificaat mocht eindelijk uitgereikt worden… Door corona ging
ook dit anders dan aanvankelijk de bedoeling was. Maar het
belangrijkste was dat het certificaat in de pocket is!
Er werd ook druk geknutseld op de BSO. De laatste week is dat
vooral om de groepen in kerstsfeer te brengen! Bomen zijn
opgetuigd met de kinderen, mooie placemats geknutseld, de
kinderen hebben kerstballen gepimpt en ga zo maar door!
Komende week staat op het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal de jaarlijkse kerstbrunch
gepland. Tijdens het broodmoment hebben we dan wat andere lekkernijen dan gewoonlijk; denk aan
een hard broodje of een eierkoekje. Dit doen we 3 a 4 dagen, zodat alle kinderen aan bod komen!
Komend jaar staan er ook weer veranderingen op de planning. Zo komt Juf Laura 11 januari weer
terug van haar zwangerschapsverlof. We zijn ontzettend blij dat ze weer terugkomt, want zowel de
kinderen als de collega’s hebben haar ontzettend gemist! Helaas moeten we ook afscheid nemen van
onze juf Kimberley. Zij was er om Laura te vervangen tijdens haar verlof. Zij is vanaf dag 1 een
ontzettend fijne collega geweest. Niet alleen de kinderen maar ook wij zijn dol op Kimberley. We
gaan haar ontzettend missen! Lieve Kimberley, bedankt voor je fantastische aanwezigheid bij ons!
We hebben van je genoten. We wensen je heel veel succes en plezier op je nieuwe locatie, De
Blieken Klaaswaal.
Verder start vanaf januari de peuterspeelzaal ook weer in een nieuwe samenstelling. Afgelopen jaar
zijn Spelenderwijs en de Hoeksche School Kinderopvang gefuseerd. Door de terugloop van kinderen
is besloten dat het Drempeltje locatie Rembrandt en IKC de Wereld op Centrum verder gaan als één
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team. Het drempeltje komt bij ons! Dit betekent ook dat wij 2 nieuwe collega’s in ons al zo fijne team
mogen verwelkomen. Angela Bisschop en Sandra Laros, welkom op Wereld op Centrum!
Ook Wendy van de Put zal bij ons beginnen in het nieuwe jaar, op de BSO en TSO en daarnaast zal zij
enkele uren per week als onderwijsassistent in de kleutergroep van school werkzaam zijn. Wij hopen
dat jullie je snel ‘’thuis’’ zullen voelen bij ons!
Verder wenst het team kinderopvang iedereen ondanks alle maatregelen hele fijne feestdagen!

Overzicht workshops
Koos Westra: Weven op stokjes
13 januari 2022 EN 20 januari 2022
14:30 tot 15:45 uur
Voor: kinderen uit groep 5 t/m 8
max. 12 deelnemers
Plaats: crea van lKC Wereld op Centrum.
Kosten: € 2,00. BSO kinderen kunnen gratis meedoen.
Meld je hier aan: AANMELDEN

Nora Hol: Dagboektekenen
10 februari 2022 EN 17 februari 2022
14:45 tot 16:00 uur
Voor: kinderen uit groep 1 t/m 4
max. 12 deelnemers
Plaats: crea van lKC Wereld op Centrum.
Kosten: € 7,50. BSO kinderen kunnen gratis meedoen.
Aanmelden kun je hier: AANMELDEN
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Nora Hol: Olifanten
24 februari 2022
14:45 tot 16:00 uur
Voor: kinderen uit groep 1 t/m 4
max. 12 deelnemers
Plaats: crea van lKC Wereld op Centrum.
Kosten: € 2,00. BSO kinderen kunnen gratis meedoen.

Aanmelden kun je hier: AANMELDEN
Nora Hol: Dagboektekenen
8 maart 2022 EN 15 maart 2022
14:45 tot 16:00 uur
Voor: kinderen uit groep 1 t/m 4
max. 12 deelnemers
Plaats: crea van de Wereld op Noord
Kosten: € 7,50.
Meld je hier aan: AANMELDEN

Steve Nijbroek: Siervazen
20 en 27 januari 2022 EN 3 februari 2022.
14:45 tot 15:45 uur
Deze workshop bestaat uit 3 lessen.
Mocht dit onvoldoende zijn dan is er een
4e les op 10 februari.
Voor: kinderen uit groep 5 t/m 8
max. 12 deelnemers
Plaats: crea van de Wereld op Noord
Kosten: € 10.00 voor de gehele workshop,
incl. materiaal, drinken en iets lekkers.
Meld je hier aan: AANMELDEN
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De Wereldsportdagen (locatie Centrum)

Ook de rest van dit schooljaar zullen er Wereldsportdagen zijn. Schaatsen, dansen, atletiek en
schaken worden nog gepland, maar van andere sporten zijn er al data bekend:
27 januari
1 t/m 8
7 maart
1t/m 8
17 + 24 maart 1 t/m 8
6 april
1 t/m 8
20 april
3 t/m 8
25 mei
1 t/m 8
30 mei t/m 3 juni
1 t/m 8
23 juni
5 t/m 8
7 juli
1 t/m 8

Freerunnen
Tennis
Ritmische gymnastiek
Volleybal
Trefbaltoernooi
Sponsorloop voor de Roparun
Avondvierdaagse
Basketbal
Voetbaltoernooi

Opgeven voor deze workshops kan via deze link : AANMELDEN
Graag de naam van de activiteit vermelden

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie
Maandag 18-10-2021 t/m vrijdag 22-10-2021
Kerstvakantie*
Maandag 27-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022
Voorjaarsvakantie
Maandag 28-02-2022 t/m vrijdag 04-03-2022
Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag
15-04-2022 t/m maandag 18-04-2022
Meivakantie
Maandag 25-04-2022 t/m vrijdag 06-05-2022
Hemelvaart
Donderdag 26-05-2022 t/m vrijdag 27-05-2022
Pinksteren
Maandag 06-06-2022
Zomervakantie
maandag 11-07-2022 t/m vrijdag 19-08-2021
*kinderen zijn vrijdag 24 december ’21 en vrijdag 8 juli ’22 om 12.00 u uit.

Studiedagen 21-22; de school is dan een hele- of een halve dag dicht.
Maandag
maandag
woensdag
Maandag

10 januari
7 maart
30 maart
20 juni
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Andere belangrijke data komende periode:
13 januari
Start Cito toets
25 januari
Ouderavond Lentekriebels (onder voorbehoud)
2 februari
Start Kunstproject
11 februari
Kijkochtend
18 februari
Rapport 1
21 -25 februari
Rapportgesprekken
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