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Beste ouder(s) / verzorger(s) 

De klok is teruggezet en dat betekent dat we echt het najaar zijn ingegaan. 's Middags is het al steeds eerder 
donker aan het worden en we hebben de afgelopen periode met behoorlijk wisselvallig weer te maken gehad. 
Groep 8 is vorige week op bezoek geweest bij diverse middelbare scholen in de regio, waarbij we op het 
laatste moment om rij-ouders gevraagd hebben i.v.m. het voorspelde slechtere weer. Die ouders waren zo 
gevonden; super! Het bezoeken van de middelbare scholen was best spannend voor onze kinderen. Ineens 
komt het einde van de veilige en vertrouwde basisschool in zicht en moeten er keuzes gemaakt worden. Maar 
wij hebben er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen en dat onze groep 8 leerlingen goed terecht gaan 
komen. En ze zijn voorlopig nog gezellig op 't Want! En gezellig wordt het, want de feestdagen komen er 
weer aan. Die gaan we uiteraard vieren op school, met misschien wat aanpassingen i.v.m. de dan geldende 
Coronamaatregelen. Tegen die tijd informeren we u uiteraard over de feesten. 
 
Naast feesten hebben we ook een hoop andere leuke en leerzame dingen op de planning staan de komende 
periode. In de afgelopen weken zijn onze kinderen al te gast geweest in het theater, waar we bij verschillende 
voorstellingen welkom waren.  De groepen 5 t/m 8 gaan op 17 november met de bus naar het Rijksmuseum.  
We gaan starten met schoolbreed extra oefenen met rekenen met hulp van hopelijk heel veel ouders (hier 
komt nog aparte berichtgeving over). Verder gaan we starten met het EU schoolfruit. Juffrouw Joyce P. heeft 
onze school weken geleden aangemeld voor het EU schoolfruit en we zijn hiervoor recent ingeloot! Meer 
hierover verderop in de nieuwsbrief en volgende week gaat er nog een informatiebrief over mee met alle 
oudste kinderen van de gezinnen.  
 
En dan nog iets over het roostermodel. We werken, sinds de eerste Coronamaatregelen voor basisscholen, 
met een continurooster op 't Want. Via Parro heeft u vorige week een aankondiging gehad dat de MR een 
peiling gaat uitzetten rondom de keuze voor het roostermodel. Deze week krijgen alle oudste kinderen van de 
gezinnen 2 stemformulieren mee. Voor elk gezin mogen er 2 stemmen uitgebracht worden. De formulieren 
moeten uiterlijk vrijdag 12 november bij ons terug zijn. De MR gaat daarna in beraad en koppelt de 
uitkomsten hiervan snel terug. 
 
Als laatste kan ik aangeven dat ik gelukkig klaar ben met mijn medisch traject! Nog even een beetje op 
mezelf letten maar in principe is het allemaal achter de rug. Ik zal de komende weken 3 a 3,5 dag per week 
op school zijn en Chantal werkt nog steeds een dag extra voor mij. 
 
Met vriendelijke groet 

Marjolein Smith,  

Directeur obs ‘t Want 

 

 

 

Coronamaatregelen 
Naar aanleiding van de persconferentie zijn er weer wat maatregelen aangescherpt. Voor basisscholen 
gelden (nog?) geen aangescherpte maatregelen. 
We proberen als leerkrachten onderling, en met u als ouders/verzorgers, wel weer goed op de 1,5 meter 
afstand te letten. In de klassen frissen we regelmatig de regels rondom hoesten, niesen, handen wassen op.  

 

 

Schoolreis 
De schoolreisdatum voor de groepen 3 t/m 8 is door de OuderVereniging op 20 mei gepland. 

Deze stond eerder nog niet op de planning in Parro, nu wel! 
 

 

Studiemiddag 
Op woensdag 1 december hebben de kinderen tot 12.00 uur les. 's Middags heeft het team van 't Want een 

studiemiddag. Mocht u BSO nodig hebben; kunt u zelf contact opnemen met SK Nissewaard. 

 



 

 

Leerlingencongres Edumare 
Op woensdag 13 oktober vond in cultureel centrum De Man in Oostvoorne het EduMareleerlingencongres 

plaats met als thema Gelijke Kansen voor ieder kind. Het was een waardevolle en leerzame ochtend. Er 

waren 64 afgevaardigde leerlingen vanuit de 30 scholen, die ideeën en geweldige oplossingen rondom het 

thema hebben gedeeld met elkaar en o.a. de directeur van ons samenwerkingsverband Dennis Gerits, met 

Roland de Keizer van Pitchparrot, met de Westvoornse onderwijswethouder Wilbert Borgonjen en met een 

aantal directeuren van Edumarescholen. Vanuit het Helinium hebben 7 tutorscholieren de leerlingen prima 

geholpen met hun denk-, teken- en begeleidingskracht. 

Op de EduMare-website of sociale media (Linkedln en Twitter) verschijnt binnenkort de door de kinderen 

bedachte superheld(en) die ingeroepen kan (kunnen) worden als kinderen kansenongelijkheid op school 

willen oplossen. 

 

 
 

 
 
 

 

 

Technisch lezen methode Karakter 
Eerder hebben we al iets in de nieuwsbrief geschreven over onze nieuwe methode voor technisch lezen.  

Afgelopen week hebben we weer begeleiding op school gehad, van groep 3 t/m groep 8. Naast veel handige 

tips kregen we ook de nodige complimenten: 

Leerkrachten zijn zichtbaar steeds beter thuis in de methode; 

In de groepen is een sterk klassenmanagement te zien; 

De lesorganisatie verloopt steeds heel soepel;  

Er zijn goed ingeslepen routines te zien (kinderen weten wat er van ze verwacht wordt); 

Er is aandacht voor het meedoen van zwakke lezers bij de algemene instructie; 

De leerlingen in de onder- én bovenbouw zijn gemotiveerd; 

Er is een goede inzet van de onderwijsassistenten tijdens de lessen technisch lezen, 

 

Goed om dit terug te krijgen 

 

 
 
 

 

 

Gym: MQ scan 
Hierbij informatie van onze gymdocent Arjan. 

 

In november nemen wij in de gymles de MQ Scan af in groep 2 t/m 8. De MQ-Scan bestaat uit een 

beweegparcours waarin 5 tot 7 vaardigheden als lopen, springen, balanceren, klimmen etc. aan bod komen. 

Variabelen als leeftijd, geslacht en de tijd dat het kind doet over het afleggen van het parcours, bepalen het 

Motorische Quotiënt (MQ).  

Het doel is om meer inzicht te krijgen in de motoriek van de individuele leerling.  

 

Mochten we grote zorgen hebben over de ontwikkeling, nemen we contact op met de ouders.  

Een vervolg zou kunnen zijn dat we adviseren om bij een fysio langs te gaan voor een extra test / extra 

beweegmomenten. Of extra beweegmomenten bij een sportvereniging.  

Kinderen met een goede motoriek beleven meer plezier aan sport & bewegen en blijven daardoor ook langer 

bewegen. Een goede motoriek heeft direct zijn invloed op de gezondheid van kinderen. 

 



 

Kinderboekenweek 
 

Een terugblik door de collega's van de Kinderboekenweekcommissie. 

 

Het thema was dit jaar: ’worden wat je wil’  beroepen).  

We hebben veel gedaan met elkaar, we zijn begonnen met een vossenjacht door het dorp. Er zijn een aantal ouders 

komen voorlezen in de klas. De boekenmarkt was een groot succes, we hadden mooi weer waardoor de boekenmarkt 

buiten kon plaatsvinden en heel veel boeken zijn van eigenaar gewisseld. Groep 1 t/m 4 heeft hard gewerkt aan een 

tekenwedstrijd en groep 5 t/m 8 heeft geoefend met het lezen en voorlezen voor de voorleeswedstrijd. De 

Kinderboekenweek is afgesloten met heel de school op vrijdagmiddag op 15 oktober. De prijswinnaars van de 

tekenwedstrijd en de voorleeswedstrijd zijn toen bekend gemaakt. Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet en 

ouderhulp. 

  

De Kinderboekenweekcommissie 

 

                       
 

 

 
 
 

 

NPO subsidie 
 
Alle scholen hebben vanuit de overheid extra geld gekregen om Corona-achterstanden weg te werken. Voor 
de zomervakantie is er hard gewerkt aan een plan voor 't Want en dit plan is door de MR goedgekeurd. 
 
Wat doen we op 't Want in grote lijnen al en wat gaan we nog doen: 

• We hebben de begeleiding bij de nieuwe methode Karakter ingekocht waardoor de leerkrachten 
goede nieuwe technisch leeslessen kunnen geven aan de kinderen;  

• We hebben uitbreiding van personeelsuren kunnen betalen: zo kon er een extra onderwijsassistent 
op 't Want aan het werk, krijgen een aantal groep 8 kinderen na schooltijd extra les van Annemieke 
en zijn er meer directeursuren;   

• We hebben veel extra rekenmateriaal kunnen kopen; 

• We gaan starten met HDT (meer uitleg daarover komt in aan aparte folder van de week) waarmee 
we veel kinderen een extraatje qua rekenbasis hopen te kunnen geven; 

• We gaan dit daarna zeer waarschijnlijk uitbreiden met een extraatje qua spellingbasis voor veel 
kinderen; 

• We gaan extra spellingmateriaal kopen; 

• We gaan met het team een aantal trainingen volgen rondom Begrijpend Lezen. Dit volgens het 
principe van Close Reading. Bij Close Reading wordt een kind uitgedaagd een moeilijke tekst 
meerdere malen te lezen. Steeds krijgt het een andere opdracht mee, waardoor een kind leert op 
verschillende manieren naar de tekst te kijken en de tekst veel beter gaat begrijpen. 

 
Mooi om met deze overheidsgelden zo aan de slag te kunnen. 
 
 



 
 

 
 

 

Move a-Head 
 
Wellicht heeft u de posters van Move a-Head zien hangen op de buitendeuren. Hierop de basiswaarden; 
Respect Vertrouwen Veiligheid. 
We zijn momenteel bezig met blok 2 en hebben de judolessen weer gehad.  
We oefenen in dit blok veel rondom het thema ‘conflicthantering’. Denk hierbij aan  

- de verschillen tussen leuk plagen, vervelend plagen en gemeen pesten 
- ruzie herkennen, ruzie maken en aangeven dat je geen ruzie wilt 
- de "stop-hou-op-techniek" 
- niet uitlachen en naar elkaar luisteren  
- wat te doen als je boos bent 
- hoe je rustig kunt worden voordat je een ruzie kunt oplossen 
- AOL (elkaar Aankijken, Om de beurt praten, echt Luisteren) 
- GEWOK (vanaf groep 6) (zie hieronder) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Schoolfruit 
 
Onze school is ingeloot voor het Europees Programma Schoolfruit!  
Van 17 november t/m 22 april 2022 krijgen onze leerlingen op school gratis drie porties groente en fruit per 
week. Dit dankzij financiering van de Europese Unie. In deze periode krijgen de kinderen op woensdag, 
donderdag en vrijdag groente of fruit voor tijdens de kleine pauze.  
 

De vaste fruitdagen maandag en woensdag worden nu woensdag, donderdag, vrijdag. 
Wij zorgen op die dagen dus voor gratis fruit (of groente)!!!  

Start woensdag 17 november. 
 
Met schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten.  Dat is niet 
alleen gezond, maar ook erg leuk! Wilt u meer informatie? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief voor ouders 
via Nieuwsbrief EU-Schoolfruit - EU Schoolfruit 
 
Op de nieuwe fruitdagen (woensdag, donderdag, vrijdag) nemen de kinderen enkel wat te drinken mee voor 
in de ochtendpauze. En spullen voor de lunch uiteraard. 
Op de "gewone” dagen (maandag en dinsdag) nemen de kinderen zowel een pauzehap als wat te drinken 
mee. Uiteraard mag dat ook weer groente of fruit zijn, maar iets anders is ook goed. En lunch uiteraard. 
 
Hierbij nog 2 inspiratie video's "Wij kiezen groente en fruit”. 
 
https://youtu.be/aJ4HovH07C4 
https://youtu.be/uVy6MP-VQI0 

 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm
https://youtu.be/aJ4HovH07C4
https://youtu.be/uVy6MP-VQI0


 

Naschools aanbod van Push 
 
Hierbij de activiteitenkalender van Push voor november en december.  
 
Op dinsdag 16, 23, 30 november en 7, 14 december is er in Zwartewaal een leuke naschoolse activiteit voor leerlingen uit groep 5 
en 6 in de Galerie!  
Inschrijven hiervoor kan via: Tekenen en Schilderen - PUSH (stichting-push.nl) 
 

Inschrijven voor de andere activiteiten kan door op de activiteit van je keuze door te klikken: 4-12 jaar - PUSH 

(stichting-push.nl)     

 

 

 

 

 

https://www.stichting-push.nl/tekenen-en-schilderen
https://www.stichting-push.nl/4-12-jaar
https://www.stichting-push.nl/4-12-jaar


 
 

Pleegzorg informatie vanuit Enver 
 

 

Enver heeft scholen gevraagd onderstaande informatie te delen via de nieuwsbrief. 

 

 

“Structureel tekort aan pleeggezinnen zorgt voor kansenongelijkheid” 

 

2 november 2021  

Er is al jaren een tekort aan pleegouders. Terwijl er jaarlijks juist meer kinderen zijn die op zoek zijn naar 

pleegouders. Te weinig pleegouders betekent dat kinderen vaker doorgeplaatst worden of dat het lang 

duurt voordat de juiste match voor een fijne plek gevonden is. Ieder kind heeft het recht om op te groeien in 

een gezin om ergens thuis te mogen zijn, om zelfvertrouwen op te doen en zich te kunnen ontwikkelen.  

De Week van de Pleegzorg (2 - 10 november) vraagt aandacht voor het belang van meer pleegouders. Op 

vele plekken in het land zullen monumenten en gebouwen groen verlicht worden. Een symbolisch gebaar 

om pleegkinderen #groenlicht te geven voor een mooie toekomst. 

 

Bezorgd 

Enver is bezorgd over het aanhoudende tekort aan pleegouders. Mariska de Baat, programmamanager 

pleegzorg en gezinsvormen bij Enver: “Wanneer een kind niet meer thuis kan wonen, dan is dat heel 

ingrijpend voor het kind en het gezin. Als pleegouder kun je voor een kind écht het verschil maken door een 

veilige plek te bieden en samen met de biologische ouders ofwel toe te werken naar een veilige terugkeer 

naar huis ofwel het kind langdurig op te vangen. Hoe meer pleeggezinnen er zijn, hoe beter we de match 

kunnen maken en hoe meer kinderen in een gezin kunnen opgroeien.” Met de titel #groenlicht vraagt 

Pleegzorg Nederland tijdens de Week van de Pleegzorg aandacht voor het belang van meer pleegouders. 

 

Stabiel te weinig 

Het aantal beschikbare pleegouders is al jaren te weinig. Om jaarlijks alle kinderen op te vangen en de 

juiste match met pleegouders te maken zijn er minimaal 3500 nieuwe pleegouders per jaar nodig. Vorig 

jaar waren dat er 2647, ruim 850 te weinig. En dat terwijl het aantal pleegkinderen toeneemt. In 2020 waren 

er 19.097 pleegkinderen, terwijl dit er 5 jaar eerder zo’n 800 minder waren. 

Arlette Sprokkereef, woordvoerder pleegzorg van Jeugdzorg Nederland: “Ik vind het moeilijk dat door dit 

structurele tekort aan pleegouders kinderen de dupe zijn. Elk kind verdient dezelfde kansen in het leven en 

om op te kunnen groeien in een stabiel gezin. We moeten er als samenleving voor staan dat we dit met 

elkaar realiseren. In de eerste plaats door ouders te helpen met voldoende ondersteuning, maar als 

kinderen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, moeten we hen ook een thuis kunnen bieden. We hopen 

dan ook dat naast alle zeer betrokken pleeggezinnen, nog meer gezinnen overwegen hun huis en hart 

open te stellen voor het kind van een ander.” 

 

Knelpunten 

De knelpunten in de beschikbare pleegouders zijn er in de volle breedte, maar vooral voor jeugdigen met 

ernstige emotionele-, hechtings- en/of gedragsproblemen en voor broers en zussen die bij voorkeur samen 

bij pleegouders worden geplaatst. Bij Enver hebben we daarnaast ook een tekort aan pleegouders voor 

pubers en pleegouders met diverse culturele achtergronden. Pleegzorg Nederland hoopt dat nu corona op 

zijn retour lijkt, mensen weer vaker hun hart en huis zullen openstellen voor pleegkinderen. De pandemie 

zorgde voor een afwachtende houding waardoor er minder aanmeldingen waren het afgelopen jaar. 



 


