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Van de directie 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Het jaar 2021 ligt alweer een tijdje achter ons. De laatste schoolweek van 2021 
ging helaas niet door en de kerstvakantie werd met een week vervroegd. 
Ondanks dat, hebben de kinderen toch nog op een gezellige manier Kerst met 
elkaar kunnen vieren. Gelukkig mochten de kinderen na de kerstvakantie 
meteen weer naar school. We zien echter wel dat kinderen, en soms hele 
groepen, thuis zijn omdat ze in quarantaine moeten. Dit zorgt voor extra druk 
voor het onderwijs, voor de kinderen maar ook voor u als ouder. In 2022 blijven 

we voor alle kinderen een duidelijke structuur aanbieden en de gedragsregels consequent toepassen, 
waarbij het uitgangspunt zal zijn: het positief belonen van goed gedrag. De leerlingen krijgen via de 
Kanjerlessen handvatten aangereikt om te leren hoe zij op elkaar kunnen vertrouwen en zorg kunnen 
dragen voor elkaar. Op deze manier hopen wij, samen met alle ouders er voor de kinderen weer een 
mooi en leerzaam jaar van te gaan maken. 

Met vriendelijke groet, 

Ferry Holierhoek en Daan van Loon 
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Trefwoord 

 
Een kind op het strand kijkt ademloos en met grote ogen naar het aanrollen 
van de golven. Een volwassene reist naar eindeloos ver, om zich te vergapen 
aan de natuur in andere landen. Een van de mooiste eigenschappen van de 
mens is dat hij zich kan verwonderen. Hij is in staat om het mooie, 
bewonderenswaardige te zien in de wereld om zich heen en weet dat te 
waarderen.  
Er valt vooral veel te ontdekken als mensen bewonderen. Het schilderij in het museum zal niet 
wakker liggen van de bewonderende of afkeurende blikken van de bezoeker. Dat ligt anders voor het 
kind dat applaus in ontvangst neemt na een geslaagd optreden in een musical. Er ontstaat dynamiek 
die van alles kan oproepen. Van trots en zelfvertrouwen tot aanstellerij en kapsones bij degene die 
bewonderd wordt. En soms afgunst en nijd bij degene die de bewondering aan zich voorbij ziet gaan.  
 
De evangelisten die een kleine 2000 jaar gelden het leven van Jezus beschreven, steken hun 
bewondering niet onder stoelen en banken. Een bewondering die vaak begint met verwondering 
over wat Jezus zegt en doet. Bijvoorbeeld wanneer hij zijn angstige leerlingen met een enkel woord 
gerust stelt tijdens een spannende boottocht over het water. Een wonderlijke ervaring. Jezus zelf is 
niet zo bezig met de bewondering die hem ten deel valt. Voor hem gaat het om het geloof in een 
wereld die Gods wereld genoemd kan worden. Waarin het draait om welzijn en geluk van mensen. 
Veelzeggend is in dit opzicht het verhaal over de Romeinse officier die Jezus groot gezag toekent en 
hem vraagt zijn zieke knecht te genezen. Het evangelie beschrijft hoe Jezus zelf onder de indruk is 
van de gelovige houding van deze militair. 
 
Hoe is het om iemand te bewonderen of om zelf bewonderd te worden? Kan een kind ook 
bewondering opbrengen voor zichzelf? En wat betekent verwonderen in een cultuur die de 
bewondering alleen nog maar uitdrukt in superlatieven als geweldig! fantastisch! en fenomenaal!  
Er valt veel te vragen en te ontdekken, maar het belangrijkste is de verwonderende houding van het 
kind te koesteren en te stimuleren, zodat het zich spontaan blijft verwonderen over de wereld 
waarin het leeft. In dit thema worden de kinderen zich bewust wat de ervaring van het verwonderen 
voor hen betekent. Ze worden gevoelig voor het bijzondere dat te bewonderen valt in het kleine en 
kwetsbare en onopvallende alledaagse om hen heen en bij zichzelf.  
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Regel van de week 
 

Vanuit SWPBS, Schoolwide Positive Behavior Support, stellen wij iedere 
week of twee weken een regel centraal, die in alle groepen (nogmaals) 
onder de aandacht wordt gebracht. Komende weken staan de volgende 
regels centraal: goed gedrag in de aula. 
 

 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Van de kalender 
 
 
10 februari:    rapport 1 groep 7b en 8 
15/16 februari:   eindadviesgesprekken groep 8 
15/16 februari:   tien minutengesprekken groep 7b 
18 februari:   Studiedag; alle leerlingen vrij 
28 t/m 4 maart:   Voorjaarsvakantie! 
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Beste ouders/ verzorgers, 

In goed overleg tussen de school en Sport’sCool is besloten om het derde 
blok van de naschoolse sport te starten in de week van 31 januari. 

De kinderen die ingeschreven waren voor blok 2 krijgen via de sportcoach een kortingscode van          
€ 9,00 toegestuurd per email, die gebruikt kan worden bij de inschrijving voor blok 3 (deze korting 
vanwege het voortijdig beëindigen van het tweede blok). 

De sportcoach zal bij de naschoolse sport dezelfde regels hanteren die de school overdag gebruikt.    
De inschrijving start op maandag 24-01-2022 om 17.00 uur. Kijk op https://sport-s-cool.nl/ 

Let op: Vanaf heden is er bij het inschrijven voor een nieuw blok de volgende regel toegevoegd: 

“Als lessen door externe, niet door Sport’sCool te beïnvloeden factoren, niet kunnen doorgaan wordt 
het vooraf betaalde inschrijfgeld niet vergoed.”                                                                                             
We hopen dat dat geen belemmering zal zijn om in te schrijven. Als stichting moeten we dit helaas 
wel, want onze kosten lopen steeds door omdat wij vooraf voor een heel schooljaar personeel 
moeten inkopen en dat is een grote post voor ons. 

Het bestuur van de Stichting Sport’sCool 
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Lessen cultuureducatie 
 

Naast de vakken taal, rekenen, schrijven, aardrijkskunde en geschiedenis 
e.d. krijgen de leerlingen op onze school ook lessen op het gebied van 
dans, drama en beeldende kunst. We doen dit i.s.m. het kunstpodium. 
Voor de komende periode staan de volgende lessen op het programma 
in de groepen. 

 
blok 3:  

Drama: Maartje van der Meij   
gr 0-1-2; Donderdag 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 24/3, 31/3, 7/4  
10.30-11.00u: groep 0-1  
11.00-11.30u: groep 1-2 A  
11.30-12.00u: groep 1-2 B  
   
Gr 0-1-2; Dinsdag 15/2, 22/2, 15/3 (10 x 30 minuten)  
9.00-9.30u: groep 0-1  
9.30-10.00u: groep 1-2A  
10.00-10.30u: groep 1-2B  
  
Gr 3 en 4; Dinsdag 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 8/3 (5 x 60 minuten)  
9.00-10.00u: groep 3  
10.15-11.15u: groep 4   
  
Muziek: Paul Kruis:   
gr 6, Linus 6/7, 7a, 7b, 8; Maandag   
21/2, 14/3, 16/5, 13/6, 27/6 (6 x 50 minuten)  
9.30-10.20u: groep 7A  
10.20-11.10u: groep 8  
11.10-12.00u: groep 6  
13.15-14.05ugroep 7B  
14.05-14.55u: Linus 6/7  
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7a, 7b, Linus 6/7; Woensdag: 9/2   
8.45-9.35u: groep 7A  
9.35-10.25u: Groep 7B  
10.25-11.15u: Linus 6/7  
  
gr 6, gr 8 Donderdagmiddag 10/2  
13.15-14.05u Groep 6  
14.05-14.55u groep 8  
  
Muziek: Janneke De Loey:   
gr Linus 4/5 en 5; Maandag 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2, 21/2 (6 x 50 minuten)  
13.20-14.10u: Linus 4/5  
14.10-15.00u: groep 5  
  

Blok 4:  
Muziek: Paul Kruis:   
gr 0-1-2; Woensdag 20/4, 18/5, 8/6, 15/6, 29/6, 6/7, 20/7 (gr 0-1-2 in totaal 10 x 30 minuten)  
8.45-9.15u: Groep 0-1  
9.15-9.45u: Groep 1-2 A  
9.45-10.15u: Groep 1-2B  
  
Muziek: Janneke De Loey:   
gr 0-1-2; Maandag 23/5, 30/5, 20/6 (gr 0-1-2 in totaal 10 x 30 minuten)  
8.45-9.15u: Groep 0-1  
9.15-9.45u: Groep 1-2A  
9.45-10.15u: Groep 1-2B  
  
Gr 3 en 4; Maandag 16/5, 23/5, 30/5, 13/6, 20/6, 27/6 (groep 3 en 4: 6 x 50 minuten)  
10.30-11.20u: Groep 3  
11.20-12.10u: Groep 4  
  
Drama: Sharon: gr Linus 4/5, 5, 6; Woensdag 30/3, 6/4, 13/4, 11/5, 18/5 (5 x 60 minuten)  
8.45-9.45u: Linus 4/5  
10.00-11.00u: groep 5  
11.00-12.00u: groep 6  
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 Even voorstellen 

Beste  ouders/ verzorgers,  
 
Mijn naam is Esther de Deugd en ik ben 24 jaar oud. Ik kom uit 
Ridderkerk, maar op dit moment woon ik in Breda. Vanaf 2 
februari ben ik woonachtig in Oosterhout.  
 
Ik heb mijn Mavo diploma gehaald op een christelijke 
middelbare school in Ridderkerk. Na de middelbare school ben 
ik onderwijsassistent niveau 4 gaan doen op het Albeda College 
te Rotterdam.  
 

Het was voor mij geen moeilijke keuze wat ik na het mbo wilde gaan doen, van kleins af aan roep ik al 
dat ik juf wil worden. Ik vind het fantastisch om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Net 
zoals Merve, Femke en Carla heb ik gestudeerd op het Avans in Breda. In mijn vrije tijd word ik blij 
van fotograferen, koken, bakken, lezen, gezellig met vriendinnen afspreken en creatief bezig zijn. 
Vanaf maandag 31 januari zal ik het team van de Vijf Eiken komen versterken. Ik vervang juf Amy die 
met zwangerschapsverlof gaat.  
 
Groetjes van Esther 

Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Roel van Iersel en ik ben 21 jaar oud. Ik woon in Rijen met mijn 
ouders en broertje. Als kind heb ik op basisschool de Kring gezeten en daar kreeg ik 
les van de sportcoaches. Vanaf toen wilde ik al gymdocent worden. Na de 
middelbare school heb ik de opleiding Sport en Bewegen gevolgd op het ROC in 
Tilburg. In mijn 2de leerjaar heb ik gekozen voor de richting BOS (Buurt, onderwijs 
en sport). In ditzelfde jaar begon mijn stageperiode bij SportABG. Als eerst kwam ik 
terecht bij de BVM in Rijen en in het derde leerjaar liep ik stage op de Kring. 

In mijn vrije tijd zijn er meerdere dingen die ik leuk vind om te doen. Op de zondagen ben ik een 
fanatieke voetballer in de kelderklassen. Naast het voetballen ben ik ook vaak te vinden in de 
sportschool. Ook heb ik een vriendin waar ik veel tijd mee spendeer. Ik ben een sociaal dier en drink 
dan ook graag een biertje in het weekend met mijn vrienden. 

Ik vind het supertof om te komen werken bij SportABG en kijk er dan ook naar uit om jullie allemaal 
te ontmoeten. 

Roel van Iersel 
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