‘Ik zou het in een doosje willen doen, en heel goed bewaren!’ De eerste zin
van dit aloude, bekende liedje is zo helemaal van toepassing op het dorpje
Strijensas. Het er naar toe rijden is al een feestje. Ramen van de auto open,
waardoor de lucht van gemaaid gras naar binnenkomt. En mooi stukje polder
dat gebiedt om niet te hard te rijden, op een weg die zich door het landschap
slingert en eindigt in Strijensas. Zoeken naar de straat waaraan zich de openbare school De Hooistoof bevindt, is niet nodig. Zoveel straten heeft Sas niet.
En zoals het door de eeuwen is geweest en ook eigenlijk hoort, bevindt de school zich
in de kern van het dorp. Wie nu dacht aan zo’n karakteristiek oud schoolgebouw met
hoge ramen, die het van de les afdwalen voorkwam, heeft het mis. Vorig jaar, januari
2009, werd een prachtig nieuw schoolgebouw neergezet.
Het is woensdagmiddag en stil op het schoolplein. De leerkrachten konden daardoor
even tijd vrijmaken voor een gesprek dat zeker het thema ‘De kracht van klein’ zal hebben. Want hoe lief het dorpje Strijensas met haar karakteristieke ophaalbruggetje ook
oogt, nog maar zelden staat er ergens een met ballonnen versierde ooievaar in de tuin.
Lees verder op pagina 2 

Met Acis de zomer in
De zomervakantie begint vroeg dit jaar, maar met de zomer wil het maar niet
lukken. Die combinatie zorgt er waarschijnlijk voor dat je schrikt wanneer je je
realiseert dat we nog maar een paar schoolweken te gaan hebben.
Die laatste weken voor de zomervakantie zijn altijd bijzonder. Op de scholen zijn volop
eindejaarsactiviteiten en tegelijkertijd vinden er heel wat voorbereidende activiteiten
plaats op het nieuwe schooljaar. Er wordt afscheid genomen van de leerlingen uit groep
8 (dank voor uw vertrouwen) en soms is het voor de scholen helaas ook een definitief
afscheid van de ouders, omdat het jongste kind van het gezin de stap naar het voortgezet
onderwijs gaat zetten.
Lees verder op pagina 2 
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Ook in het bestuurskantoor vinden er van die eindejaarsactiviteiten plaats.
De jaarrekening 2009 is goedgekeurd, het meerjaren bestuursformatieplan,
het zorgplan en het strategisch beleidsplan zijn opgesteld, De scholen hebben hun basisteksten voor de nieuwe schoolgids en het jaarplan ontvangen.
Kortom, als de zomervakantie begint wordt Het Acis-huis overspoeld met de
nieuwe beleidsplannen van de scholen die voor de zomervakantie allemaal
moeten worden ingeleverd. Aan plannen en ambities heb je niet zo veel wanneer ze niet worden gerealiseerd. Het lukt natuurlijk niet altijd, maar heel
vaak wel. Door middel van Acis Actueel en onze website (www.acishw.nl)
houden we u daarvan steeds op de hoogte. Ik wens u eerst veel leesplezier en
daarna een heel fijne vakantie toe!
L.J. van Heeren, algemeen directeur

OBS de Hooistoof in Strijensas ‘De kracht van klein’ 
Dat baart meester Don, zoals de
kinderen hem noemen, grote zorgen. Don Kloosterman mag zich
directeur noemen van dit prachtige schooltje en hij is er met recht
trots op. En hij niet alleen want
ook de juffen Willeke de Blom en
Jolanda van den Berg vinden dat
ze een ‘moordbaan’ hebben. Juf
Ina is door omstandigheden deze
middag afwezig. ‘Momenteel hebben we 23 leerlingen verdeeld
over drie bouwen. Dat houdt in
dat Willeke groep 1 en 2 onder
haar hoede heeft. Jolanda geeft
op maandag, dinsdag en woensdag les aan de groepen 3, 4 en
5. Zelf geef ik op woensdag de
groepen 6, 7 en 8 les in afwisseling met Ina en donderdag en
vrijdagochtend de groep 3, 4 en

5.’ Jolanda noemt de klassensamenstelling ideaal en Willeke valt
haar bij: ‘Onze kinderen leven
hier eigenlijk net als thuis in een
gezin. De jongste durft echt aan
de oudste te vragen of die even
met iets wil helpen. Dat doe je ook
aan je oudere broertje of zusje.
Dat maakt zo’n klein schooltje ook
zo gemoedelijk. Hier geen kusje
aan de stoeprand, moeder komt ’s
morgens gewoon even mee naar
binnen.’ Beide loven het gezellige
karakter van de school. Maar er
is niet alleen gezelligheid er moet
ook geleerd worden, ondanks de
niveauverschillen. ‘De leerlingen
hebben dan ook allemaal een
eigen werktaak aan de hand van
weektaken,’ legt Don uit. ‘Op deze
manier worden de kinderen zich

bewust van hun eigen ontwikkeling en zullen hulp vragen op het
moment dat ze het nodig hebben.
Wanneer we de voordelen van een
kleine school bespreken zegt Don:
‘Het voordeel van klein is groot.
Wordt er vooral ’s morgens, wanneer de kinderen fris zijn aan taal
en rekenen gewerkt, ’s middags
gebruiken wij de uren vaak voor
het themagerichte onderwijs, maar
ook hun sociale en emotionele ontwikkeling staat bij ons hoog in het
vaandel. Het met elkaar omgaan,
leren van andere culturen, kijken
naar kinderen die het minder goed
hebben. We houden daarvoor
regelmatig klassengesprekken. In
die gesprekken komen vaak heel
actuele onderwerpen aan de orde,
waar ze allemaal ruimschoots de
tijd voor krijgen om er over na te
denken en er over mee te praten.
Verder hebben we hier een peuterspeelzaal, dus hier geen taferelen
van huilende kinderen die op een
ochtend naar de basisschool gaan
en afscheid van de ouder moet
nemen. Het kind glijdt van de
huiskamer zo de school binnen en
wordt de rest van de schooltijd
compleet begeleid.’ Om kort te
gaan Don kan met de beste wil
van de wereld geen enkel nadeel
bedenken. Maar maakt zich desondanks wel zorgen over het aantal
leerlingen.
Van Strijensas hoeft De Hooistoof
het niet te hebben. ‘Sas is aan het
vergrijzen, ik heb er vaak genoeg
voor gewaarschuwd. Nog steeds

OBS Het Driespan
‘Al 25 jaar voor elkaar’

P

UTTERSHOEK: In 1985 ontstond Obs Het Driespan na een fusie van de Puttershoekse scholen
De Baanbreker, De Woelige Hoek en Pinkeltje. Dat de fusie geslaagd is, moge blijken uit de
sterke positie die de school thans met 285 leerlingen en 21 medewerkers in Puttershoek inneemt. Aan het eind van dit schooljaar bestaat Het Driespan dus alweer 25 jaar. Natuurlijk laat de
school het jubileum niet ongemerkt voorbij gaan.

Een deel van de opbrengst gaat naar de Clini Clowns, die eveneens 25
jaar bestaan. Het andere deel gaat naar de overige feestelijke activiteiten rondom het jubileum van de school:
- Op 17 juni gaat de hele school, extra feestelijk, op schoolreis naar
De Efteling.
- Op 1 juli is er een Sport-Spel-Waterfeest. Rond de school worden
allerlei spelen met als thema: Vakantie: Zon-Water en een megapicknicklunch op het schoolterrein uitgezet.
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Waanzinnige opbrengst sponsorloop!
Op dinsdag 25 mei organiseerde de school een sponsorloop waarbij de
kinderen 'door de jaren heen' renden. De schooldirecteur draaide bij elk
rondje een jaartal om, zodat de kinderen uiteindelijk in het jaar 2010
konden finishen. Het was heel mooi om te zien hoe de kinderen hun
uiterste best deden, zelfs per fiets of met krukken: complimenten!!
De opbrengst was ongelooflijk: € 7561,50!!!

jubileum

Tenslotte wordt ter ere van het jubileum een foto gemaakt waar alle
leerlingen en leerkrachten op komen. Een collectors item.

is er geen nieuwbouw en de
nieuwbouw waar we nu inzitten
is onderdeel van een appartementencomplex, maar geen woningen
voor gezinnen met jonge kinderen.
Daarom vormt dit gesprek met jou
ook een onderdeel van de aandacht die we in de media hiervoor
vragen. Ouders er van doordringen om voor hun kind te kiezen
voor de kracht van het kleine.’
Bij het weggaan lopen Willeke,
Jolanda en Don met me mee en ik
kijk nog even in die gezellig ogende lokalen. Voor zo’n school een
enorme luxe, met zelfs een eigen
gymlokaal. Volop computers,
maar ook prachtige elektronische
schoolborden, waar je met een
speciale pen op kunt schrijven,
maar ook een filmpje op kunt kijken. ‘Overigens wel voor gespaard
hoor!’ laat Don niet zonder trots
weten.
Tekst: Marja Visscher

N.B. Het artikel over de Hooistoof is ingekort. De volledige tekst
verschijnt in de juni-editie van het Hoeksche Waard Magazine

Openbaar en toch he
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O

p de openbare school komen mensen met
verschillende levensbeschouwelijke opvattingen samen. Op het lesrooster staat voor
alle kinderen het vak ‘geestelijke stromingen’.
Tijdens deze lessen besteedt de groepsleerkracht
aandacht aan belangrijke godsdienstige en maatschappelijke opvattingen. Kinderen moeten nu eenmaal kennis hebben van geestelijke stromingen om
zelf een keuze te kunnen maken en andersdenkenden te kunnen respecteren. Daarnaast bieden onze
scholen kinderen in de bovenbouw de mogelijkheid
deel te nemen aan het godsdienstonderwijs of humanistische vorming. Deze lessen worden gegeven
door vakleerkrachten. Hierna leest u meer over de
inhoud.

Godsdienstonderwijs
In de lessen godsdienstonderwijs leren kinderen meer over
hun eigen godsdienst en over de godsdienst of levenbeschouwing van anderen. Kinderen ervaren wat geloof in het
leven kan betekenen en leren hun eigen kijk op het leven te
ontwikkelen.
Protestants-christelijk vormingsonderwijs op openbare scholen heeft als doel door middel van een introductie in de bijbelse en christelijke geloofstradities, leerlingen te stimuleren
om een eigen levensbeschouwelijke attitude te ontwikkelen
en tevens begrip en respect op te bouwen voor de godsdienst of overtuiging van anderen. Protestants christelijk
vormingsonderwijs wordt aangeboden door IKOS-afdelingen,
kerken en aanverwante organisaties. Voor meer informatie
kunt u terecht bij PKN (Protestantse Kerk in Nederland) www.

Onder de Wieken internationaal
en bijna Daltonschool

N

IEUW-BEIJERLAND: De directie en het team van de openbare basisschool Onder de Wieken
hebben de ambitie Daltonschool te worden. Omdat Dalton-onderwijs extra eisen stelt aan de
leerkrachten, hebben alle onderwijsgevenden een tweejarige cursus gevolgd.
met het ontwikkelen van nieuwe Dalton initiatieven,
gebaseerd op de drie Daltonprincipes:
- Zelfstandigheid
- Verantwoordelijkheid
- Samenwerken.

Op dinsdag 18 mei moesten alle leerkrachten presenteren wat zij in de twee jaar Daltonopleiding hebben
geleerd en wat zij daarvan in alle groepen hebben
ingevoerd. Op verzoek van team en directie kwam vanuit de Daltonvereniging Hans Wenke deze presentaties
beoordelen.
Natuurlijk waren de teamleden allemaal zenuwachtig. Na
veel spanning werden om 16.15 uur alle leerkrachten en
de directie beloond met het Daltoncertificaat. Alle leerkrachten hebben aangegeven enthousiast door te gaan

Internationaal netwerk
Net voor de meivakantie werd Obs Onder de Wieken al
uitgenodigd om deel te nemen aan een internationaal
netwerk van Daltonscholen. Dat is opmerkelijk omdat
daar doorgaans alleen gecertificeerde Daltonscholen in
mogen participeren. De school is inmiddels door de Vereniging van Daltonscholen in contact gebracht met een
school in Duitsland en een school in Polen. De bedoeling
is dat de teamleden informatie gaan uitwisselen, dat kinderen met elkaar in contact komen en dat er gezamenlijke projecten worden opgestart. Gedacht kan worden
aan Skypen, via email contact leggen en misschien in de
toekomst ook wel persoonlijk contact leggen.
Visitatie
De school mag zich nu bijna officieel Daltonschool noemen. Aan het begin van het schooljaar 2010 – 2011 zal
een visitatiecommissie het onderwijs van Onder de Wieken doorlichten en beoordelen of de school zich daarna
officieel Daltonschool mag noemen. Op dit moment is
de Burgemeester van Bommelschool in Blaaksedijk nog
de enige Daltonschool in de Hoeksche Waard.

eel bijzonder
pkn.nl en IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken) www.
ikoslandelijk.nl. Een keuze voor de openbare school wil dus
zeker niet zeggen dat uw kind geen godsdienstonderwijs
krijgt!

Accommodatiebeleid
Stichting Acis
Stichting Acis werkt aan goede huisvesting voor haar leerlingen en medewerkers. In de afgelopen
jaren werd veel geld geïnvesteerd in de bestaande gebouwen en er werden drie nieuwe schoolgebouwen geopend. Ook in de komende jaren staat weer het nodige te gebeuren:

Obs De Klinker, Oud-Beijerland - Poortwijk
Samen met de gemeente Oud-Beijerland, de christelijke scholengroep De Waard, SDK Kinderopvang en peuterspeelzaal Het
Drempeltje wordt een multifunctioneel gebouw gerealiseerd. In
het gebouw komen 20 klaslokalen;
De Obs De Klinker krijgt 15 lokalen en er komen 5 lokalen voor
het christelijk onderwijs.
De stuurgroep Poortwijk maakt goede vorderingen, zodat de
architectenselectie kort na de zomervakantie kan plaatsvinden.
Het ligt in de bedoeling het nieuwe gebouw in augustus 2012 in
gebruik te nemen.

Obs De Boomgaard, Mijnsheerenland en
Obs De Vlashoek, Westmaas
In Mijnsheerenland, gemeente Binnenmaas, komt in het “Dorpshart” een nieuwe Brede school met onderwijs (De
Boomgaard en De Molenwiek), kinderopvang, peuterspeelzaal, bibliotheek en sporthal. Er wordt door Trivalent een
steunpunt ontwikkeld waar mensen die zorg behoeven terecht kunnen en er worden woningen gebouwd voor verschillende doelgroepen. Ook krijgen de winkels in het dorp mogelijk een andere plek, met voldoende parkeerruimte
en goede bereikbaarheid. Woningcorporatie HW Wonen, projectontwikkelaars als Van der Vorm en bijvoorbeeld de
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Humanistisch vormingsonderwijs
Humanistisch vormingsonderwijs (HVO) is een levensbeschouwelijk vak. In het HVO worden jonge mensen begeleid
bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een eigen
levensovertuiging door hen op een kritische en creatieve
manier te leren omgaan met vragen over normen, waarden
en levensovertuiging. In de HVO-les onderzoeken leerlingen
hun eigen ervaringen en ideeën, leren ze zelf keuzes maken
en verantwoorden. Worden ze aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen en open

te blijven staan voor de mening van anderen. Hierdoor kan
iedere leerling ervaren wat waardevol is aan het bestaan.
Het herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma’s
is een belangrijk aandachtspunt bij HVO-lessen. Het onderzoeken van morele vraagstukken laat kinderen zich bewust
worden van wat zij meer of minder waardevol vinden in het
leven en stelt hen in de gelegenheid om zo een eigen waardebesef en eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Enkele
voorbeelden van thema's die in de loop van het HVO-jaar de
revue passeren zijn: anders zijn, buitengesloten worden, pesten, jaloers, arm en rijk, feest en verdriet. Deze komen aan
de orde op het moment dat er bij de leerlingen vragen zijn.
Voor meer informatie gaat u naar www.hvo.nl.
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Plusmarkt zijn dus ook betrokken bij deze plannen. Bovendien is er het plan om het voetbalcomplex van GOZ aan
te passen zodat er voldoende ruimte ontstaat voor de vereniging. Op dit moment worden de stedenbouwkundige
schetsen verder uitgewerkt.
In Westmaas wordt op de huidige locatie van de scholen, de gymzaal en Concordia een Brede school ontwikkeld.
De scholen De Vlashoek en De Weerklank, maar ook peuterspeelzaal de Minimaasjes, de bibliotheek en de gymzaal
worden hierin ondergebracht. Verder moeten de activiteiten die nu in Concordia plaatsvinden een plek vinden in de
Brede school of in De Munnik. Verder is het de bedoeling dat er ook woningen worden gebouwd. De nabijheid van
kinderopvang Piratenland en het park zijn gunstig voor de Brede school.

Rotonde Stougjesdijk
met Klinkers geopend!
Op woensdagochtend 26 mei werd de nieuwe rotonde bij de Stougjesdijk, gemeente Oud-Beijerland feestelijk geopend. De leerlingen van groep 6 van de Obs De Klinker mochten aan deze feestelijkheden deelnemen. Zij werkten
de afgelopen weken aan het thema 'vervoer en verkeer' en waren nu uitgenodigd voor een stoeptekenwedstrijd.
Voorafgaand aan deze wedstrijd kregen zij van twee kunstenaressen - Nathalie Weel en Hanna van Doornum - in de
klas een inleiding en zorgden tijdens het tekenen voor de artistieke begeleiding.
Tussen 10.00 en 11.00 uur werd er druk getekend. Na afloop werden de werkstukken beoordeeld door de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en wethouder Van Buuren van Oud-Beijerland. De leerlingen wonnen met de
stoepkrijtwedstrijd een prachtig cadeau voor de klas! Na de opening van de rotonde zal het stoeptekenen daar niet
meer mogelijk zijn.
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Za. 26 juni: 10.00 - 13.00 uur

WESTMAAS: Op 27 mei sloten de bibliotheek van Mijnsheerenland en de Obs
De Vlashoek uit Westmaas een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee lopen
de twee organisaties vooruit op de realisatie van een nieuwe multifunctionele
accommodatie in Westmaas.

T 078-629 59 99

F 078-629 59 98

lekker lezen, bij de
bieb moet je wezen

E info@acishw.nl

Vlashoek Kookboek
Jaarlijks geeft De Vlashoek een door de
leerlingen geschreven boek uit. Vorig jaar
ging het om een gedichtenbundel, dit jaar
gaat het om een kookboek. Corinne Tilro
zal, gezeten op de voorleesstoel, het eerste exemplaar van het Vlashoek Kookboek
ontvangen. Het is een schitterend boekje
geworden en daardoor een aanwinst voor
iedere boekenkast! Het Vlashoek Kookboek wordt dan ook opgenomen in het
bestand van de bieb (afdeling Poëzie èn
afdeling Kookboeken).
Vervolgens ontvangen alle leerlingen één
exemplaar van hun eigen boek gratis.
Indien meerdere exemplaren zijn gewenst,
het Vlashoek Kookboek kost 1,50 euro per
stuk. Verder informatie bij de school.

www.acishw.nl

De samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst werd
bekrachtigd doordat Corinne Tilro (van
de bibliotheek) door voor het eerst op de
‘Vlashoek-Voorleesstoel’ plaats te nemen.
Deze voorleesstoel wordt door de school

in alle groepen voor allerlei gelegenheden
gebruikt en is speciaal voor deze gelegenheid compleet ‘gerenoveerd’. De voorleesstoel heeft een rijke geschiedenis: hij is
afkomstig uit de voormalige raadszaal in
Concordia, van de toenmalige gemeente
Westmaas. Misschien zat de burgemeester zelf wel op juist deze stoel! Wie wat
bewaart die heeft wat!

www.wsns-hw.nl

Motto’s
Dat de twee organisaties elkaar hebben gevonden, is niet verwonderlijk. De
bibiliotheek werkt onder het motto: ‘Lekker lezen, bij de bieb moet je wezen!’ De
missie van de school is: ‘Obs De Vlashoek,
duidelijke taal!’
Hiermee geeft de school aan, dat er extra
aandacht wordt besteed aan de vakken taal en lezen. De resultaten van de
leerlingen liggen voor deze basisvaardigheden dan ook ruim boven het landelijk
gemiddelde. Bovendien is het leesplezier
van de leerlingen door de aanpak van
De Vlashoek toegenomen en trekken de
leerlingen profijt van hun goede taal-/
leesvaardigheden tijdens de rekenles. Het
huidige rekenonderwijs (waar sommen
soms verpakt zijn in “verhaaltjes”), vraagt
immers veel van de leesvaardigheid en het
leesbegrip.

Stichting Acis
Openbaar Primair Onderwijs
Hoeksche Waard

Biezenvijver 5

3297 GK Puttershoek
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De Vlashoek en bibliotheek
HW spreken samen
'Duidelijke Taal'

