
 

 
 Basis voor het leven! 

 
Maandbrief   NOVEMBER 

Schooljaar 2022-2023 

 
Data om te onthouden 
09-11-2022 Inloopkwartier 

14-11-2022 1e Schoonmaakavond in alle groepen 

18-11-2022 Schoen zetten 

Lootjes trekken 

24-11-2022 Welkom nieuwe kleuters 

25-11-2022 Voorleeswedstrijd 

29-11-2022 SOT bijeenkomst 

05-12-2022 Sinterklaasfeest  

 
Beste ouder(s) en verzorger(s),   
‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd 

maken’. (Genesis 11: 4) 

 

Met deze tekst begonnen wij als team de nieuwe week. 

Het begint al heel jong. Je bouwt iets moois (groots) en 

zegt dan trots: ‘Kijk eens wat ik heb gemaakt!’ De eer 

van het kunststuk gaat naar jouzelf, naar de mens die 

het gemaakt heeft. Maar laten we niet vergeten God de 

eer te geven. Hij heeft ons gemaakt met alle talenten 

die we hebben om mooie dingen te bouwen. 

Dat geldt ook voor onze school. Het is niet onze 

verdienste dat wij Christelijk onderwijs kunnen 

realiseren in Hoogblokland. Aan God alle eer! 

Wat is het mooi dat deze maandbrief dan ook eindigt 

met een gebed van één van onze nieuwe bestuursleden.  

 
Personele zaken 
Doordat de vacature voor een gymdocent nog niet is ingevuld, hebben wij als team tot 

nu toe onze werkdrukverlagingsuren niet kunnen invullen.  

Binnenkort zetten we opnieuw actief de vacature weer uit, maar tot de kerst hebben we 

juf Caroline bereid gevonden om enkele dagen op school te komen zodat alle 

leerkrachten af en toe uitgeroosterd kunnen worden om het werk te doen dat op een 

gewone lesdag vaak blijft liggen. 

In alle groepen zal juf Caroline dus af en toe wat lessen komen geven. 

 
Afscheid en welkom 
In de week voor de herfstvakantie hebben we afscheid genomen van de familie Zeeman 

vanwege hun verhuizing naar Waddinxveen. Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen 

voelen in de nieuwe woonplaats, kerkelijke gemeente en op de nieuwe basisschool.  

Vanaf maandag 14 november verwelkomen wij Amélie Streefkerk in de kleutergroep.  

We wensen haar een fijne tijd bij ons op school!  

 
Inloopkwartier 
Woensdag 9 november is er van 08:25 tot 08:40 uur inloop in alle groepen. 

 



Schoonmaakavond 
De eerste schoonmaakavond is op maandag 14 november.  Alle 

ouders zijn op één avond ingedeeld en u bent vrij om onderling te 

ruilen van beurt. We willen van 19:00 uur tot uiterlijk 20:30 uur 

aan de slag gaan, zodat iedereen weer op tijd naar huis kan en 

een eventuele afspraak daarna ook nog kan bezoeken.   

We hebben de indeling nogmaals bij de mail gevoegd.   

Graag meenemen: emmer, zeem, microvezeldoek, trekker o.i.d.  

 
Schoen zetten en lootjes trekken 
Op vrijdag 18 november mogen alle kinderen op school hun (geknutselde) schoen zetten.  

De groepen 5 t/m 8 zullen op deze dag ook lootjes trekken voor de Sinterklaasviering op 

maandag 5 december.  

 

Opening nieuwe speeltuin Hoogblokland 
Op het veld achter het zwembad is onlangs hard gewerkt aan het realiseren van een 

nieuwe speeltuin voor de wat oudere kinderen in basisschoolleeftijd. Over het concept 

hebben onze groepen 5-8 mee mogen stemmen en zij zijn nu gevraagd ook aanwezig te 

zijn bij de officiële opening. 

Deze opening is op vrijdagmiddag 18 november vanaf 14.30uur. Dit is na schooltijd en 

daarom niet verplicht. Juf Rianne en juf Tineke lopen rond 14.25uur met alle kinderen die 

hierbij willen en kunnen zijn naar de speeltuin. Kinderen die andere afspraken hebben 

mogen dan naar huis. Ook vanaf de speeltuin is het vervolgens aan de kinderen zelf 

wanneer ze naar huis gaan. 

 
Welkomstmiddag nieuwe kleuters   
Op donderdagmiddag 24 november verwelkomen we de nieuwe a.s. kleuters bij ons op 

school. Het gaat om kinderen van wie bij ons al bekend is dat ze op school gaan komen. 

Mocht u 3-jarigen kennen waarvan de ouders nog niet weten naar welke school de 

kinderen zullen gaan; wilt u hun naam-/adresgegevens dan aan ons doorgeven zodat wij 

hen vrijblijvend van informatie kunnen voorzien? Dank!  

 

Voorleeswedstrijd 
Vrijdagmiddag 25 november wordt de finaleronde van de jaarlijkse voorleeswedstrijd 

gehouden. Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben meegedaan aan de voorronden en 

uiteindelijk gaan 8 leerlingen oefenen om hun gekozen fragment zo mooi mogelijk voor 

te lezen.  

Ook dit jaar hebben we 2 juryleden: Inge van der Kolk (Bibliotheek aan Zet) en (juf) 

Henny Glerum. Zij kiezen een winnaar uit de 8 kinderen die hebben gelezen. Deze 

winnaar mag door naar de regionale voorleeswedstrijd. Iedereen veel succes en 

leesplezier gewenst!  

 

Sinterklaascupcakes voor Serious Request 
Het was in groep 7/8 inmiddels een 

traditie geworden dat we rondom 

Sinterklaas cupcakes gingen maken en 

verkopen. Door corona is deze traditie 

helaas stil komen te liggen. 

 

Dit jaar willen we deze actie weer 

oppakken     . Op vrijdag 2 december gaan 

we met de kinderen hard aan de slag om 

cupcakes te maken. 

 

Bij de pleindeur van groep 3/4 en in het 

lokaal van groep 7/8 hangt een bestellijst 

waar de bestellingen op ingevuld kunnen 

worden. Ook kan er een Parro bericht naar 

juf Suzanne óf juf Wendy worden gestuurd voor een bestelling. 



De cupcakes kosten € 1,75 per stuk.  
Ze kunnen vrijdagmiddag 2 december vanaf 14:30u betaald en opgehaald worden in het 

lokaal van groep 7/8. We hopen op een groot aantal bestellingen! 

De opbrengst dit jaar is voor Stichting Het Vergeten Kind.  

Hieronder nog wat informatie over dit goede doel: 

 

Sinterklaasfeest 
Maandag 5 december hopen we de Sinterklaas met zijn Pieten weer te verwelkomen bij 

ons op school. Eerst gaat de Sint naar Den Beemd, daarna komt hij in de groepen 1 t/m 

4. Vanaf groep 5 worden er lootjes getrokken en 

worden surprises gemaakt. 

 

OPROEP 

We zoeken nog iemand die op maandagmorgen 5 

december wil helpen tijdens dit feest. Helpen bij het 

schminken, meelopen met Sinterklaas, foto's maken in 

de klassen en de pepernoten verdelen. 

Van te voren hebben we een keer een overlegmoment met de collega's van Den Beemd. 

Vind je het leuk om er voor de kinderen een leuk feest van te maken en kun je die dag 

meehelpen, dan graag doorgeven aan juf Suzanne of juf Rianne. 

 
Vanuit het bestuur 

Mijn naam is Robert Dol. Ik woon in Hoogblokland en ben 

getrouwd met Laura. Wij zijn gezegend met 3 prachtige 

kinderen Levy (6 jaar groep 3), Thijmen (4 jaar groep 1) en 

Jonah (2 jaar). Als gezin zijn wij betrokken bij de 

Christengemeente in Hardinxveld-Giessendam.  

In de gemeente heb 3 taken op mij genomen: 

1. kringcoach (ondersteunen van 3 kringleiders) 

2. oppasouder crèche in de zondagse diensten 

3. coördinator van het ministryteam (gebedsteam). 

 

In het verleden heb ik in verschillende (sterren)restaurants gewerkt en heb hierin mijn 

passie voor het onderwijs mogen ontdekken. Het begeleiden en coachen van leerlingen is 

een enorme passie van mij. Momenteel ben ik werkzaam op de Lingeborgh in 

Geldermalsen als docent en vakgroepvoorzitter van het profiel HBR (Horeca Bakkerij en 

Recreatie). Daarnaast heb ik nog twee extra taken als TOPS-Coach en coördinator van 

het studieplein, waarin leerlingen extra ondersteuning kunnen krijgen op het gebied van 

de executieve vaardigheden (leren-leren, plannen, organiseren etc.). Ook ben ik 

gecertificeerd als; gedragsexpert, loopbaanbegeleider en toets deskundige 

(standaardsetter van het CITO), 6 rollen van de leraar en Teach Like A Champion (TLAC). 

 

Sinds de start van het nieuwe schooljaar ben ik secretaris en lid van het Dagelijks 

Bestuur met de post onderwijs.  

Het Vergeten Kind: liefde en aandacht 

Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen die opgroeien in gezinnen met heftige 

problemen. Denk daarbij aan psychische stoornissen, verslaving of grote schulden. 

Als gevolg hiervan worden deze kinderen verwaarloosd of mishandeld. Soms is de 

situatie zo onveilig dat ze uit huis worden geplaatst. De trauma’s laten diepe 

sporen na. Kinderen voelen zich daardoor ongewenst, ongeliefd en eenzaam. 

3FM Serious Request 2022 

Met 3FM Serious Request willen we kinderen laten zien dat zij wel liefde en 

aandacht waard zijn. Dat doen we door dit jaar in actie te komen voor Het 

Vergeten Kind. Zij halen kinderen nú uit hun negatieve leefklimaat, waardoor ze in 

een fijne omgeving even gewoon kind kunnen zijn. Tijdens speciaal georganiseerde 

activiteiten overladen getrainde begeleiders de kinderen met positieve aandacht, 

waardoor ze zich veilig voelen, zichzelf durven te zijn en zich kunnen ontplooien. 

Omringd door leeftijdsgenootjes ervaren kinderen dat er lotgenoten zijn, waardoor 

ze zich minder schamen voor hun thuissituatie. 



Ik ben al bekend in onderwijsland en de termen die daarbij horen. Wel is de 

bestuurdersfunctie nieuw voor mij, maar ik verwacht hier snel in te groeien. Ik hoop 

vooral veel bij te kunnen dragen en tot zegen te zijn voor de school, zodat wij samen 

verder mogen bouwen aan het fundament en de toekomst van onze kinderen. 

 

Mocht u vragen hebben of meer willen weten? Spreek mij gerust persoonlijk of via de 

mail aan! 

 

Dan wil ik eindigen met een kort gebed: 

“Trouwe God en liefdevolle Vader. Hartelijk dank voor de mogelijkheid om bestuurder te 

mogen zijn van een prachtige school waar de kinderen samen mogen groeien in geloof, 

welzijn en kennis. 

 

Wilt u de schoolleiding, docenten, onderwijsassistenten en allen die vrijwillig betrokken 

zijn zegenen met wijsheid en passie voor U, zodat de kinderen mogen leren om oprecht, 

eerlijk en liefdevol te kunnen zijn in deze maatschappij. 

 

Wilt U ons samen wegwijzer maken in het geloof, 

zodat we mogen uitzien naar een liefde- en hoopvolle 

toekomst.  

Dit vragen wij alleen uit genade in Jezus naam” 

 

Hartelijke groet, 

Robert Dol 

Bestuurslid  

r.dol@cbsdewegwijzer.net 

 
Een hartelijke groet,  
namens alle leerkrachten, 
Tineke Folkers 

 


