NIEUWENDIJK: Voor welk kind zal op school de vlag gehesen worden als hij jarig
is. Bij OBS De Viking aan de Nieuwendijk is het een vast ritueel. Er gaat natuurlijk
niet zomaar een vlag in top, nee het is de echte Vikingvlag die een dag lang uitbundig wappert in de wind. Maar daar blijft het niet bij, want in dit knusse schooltje, dat aan de andere kant van het water Tiengemeten als buren kent, is naar
schoolgaan ook een beetje thuiskomen. Er is bijna geen overgang van de beslotenheid van het gezin naar de basisschool. Er is altijd wel een groepje kinderen dat de
nieuweling omarmt, want wie op de Vikingschool terechtkomt, voelt zich al gauw
opgenomen in de groep. Momenteel kent deze openbare basisschool 26 leerlingen.
Joke Siebeler is er directeur en gezien haar enthousiasme voelt ze zich als een vis in het
water. Directeur zijn van zo’n klein groepje is bijzonder te noemen. Ze beaamt het grif:
‘Momenteel zitten er vijf kinderen in de kleutergroep, de kinderen zijn opgedeeld in drie
gecombineerde groepen te weten groep 1, 2 en 3, groep 4 en 5 en groep 6, 7 en 8. De
school stond ooit onder aan de dijk maar werd weggevaagd door de Watersnoodramp van
1953.
Lees verder op pagina 2 

column

Geen crisis bij Acis

De kredietcrisis heeft zich verplaatst van de banken, via de overheid naar maatschappelijke organisaties en ieders portemonnee. Op 9 juni a.s. mogen we met
elkaar bepalen op welke wijze we er in de komende jaren ‘ het liefst op achteruit’ willen gaan.

Scholen en schoolbesturen hebben de eerste bezuinigingen al voor de kiezen gekregen. En
hoewel het Ministerie van Onderwijs volhoudt, dat minder geld geen gevolgen heeft voor
de scholen, slaagt datzelfde Ministerie er maar niet in uit te leggen hoe dat kan.
Ook gemeenten zien de bui al hangen. In de komende jaren komt er minder geld binnen,
dus de broekriem moet strakker. Schoolgebouwen komen voor rekening van de gemeenten.
Lees verder op pagina 2 
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OBS De Viking,
de kracht van klein
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Vervolg van 'Geen crisis bij Acis' 
Het ziet er dus naar uit dat het onderwijs twee keer
‘aan de beurt’ is. Minder geld van het Rijk voor personeel en leermiddelen maar ook minder geld voor
gebouwen. Tel uit je winst. Onder het motto ‘meer met
minder’ werken onze scholen verder aan een goede
basis voor de leerlingen. Op een crisis in de klas zit
natuurlijk niemand te wachten. Ouders en kinderen
al helemaal niet. In deze Actueel introduceren we een
nieuwe slogan: ‘De kracht van klein’. Acis is trots op
zijn scholen in de kleinste kernen van de Hoeksche
Waard. Deze scholen, met soms niet meer dan dertig leerlingen, houden de buurtschappen niet alleen
vitaal, ze zijn ook sterk in het geven van persoonlijke
aandacht en begeleiding. In dit nummer een portret
van De Viking in Nieuwendijk. In de volgende editie:
De Hooistoof uit Strijensas. Ook kinderen uit andere

dorpen kunnen profiteren van ‘de kracht van klein’. Een
goed beeld van deze basisscholen krijgt u tijdens de
komende open dagen.
In de afgelopen tijd werd het Centrum voor jeugd en
gezin geopend en op al onze scholen werd schoolmaatschappelijk werk ingevoerd. Nu al is duidelijk dat dit
in een grote behoefte voorziet. Ook werd de samenwerking tussen het openbaar basis- en voortgezet
onderwijs geïntensiveerd en er zijn stappen gezet naar
de ontwikkeling van nieuwe schoolgebouwen in Mijnsheerenland, Westmaas en Poortwijk. Tenslotte dook De
Takkenbosse in de historische klei van de Hoeksche
Waard.
Kortom, geen crisis bij Acis. Dat houden we graag zo.
Veel leesplezier, Luc van Heeren algemeen directeur

Vervolg van 'OBS De Viking, de kracht van klein' 
Later, in 1956, werd op deze plaats de nieuwe school
gebouwd, die uit twee lokalen bestond. In de jaren ’80
werd de portocabine er aangebouwd. Door ons wordt
dat wat grotesk ‘de Zaal’ genoemd. Hij wordt namelijk
gebruikt voor handvaardigheid, voor het overblijven,
kleuterbeweging en zo af en toe voor een feestje.’
Vernieuwend en fris
Hoewel een kleine school heel intiem en gezellig is, is
de school ook kwetsbaar wanneer het om het handhaven van het aantal leerlingen gaat. ‘Wij ondervinden
toch wel enige teruggang van leerlingen,’ constateert
Joke. ‘Soms zijn sommige straten zomaar uit de kleine
kinderen gegroeid. In de wat grotere dorpen telt dat
niet zo, maar in een buurtschap als Nieuwendijk ligt
dat gevoelig.’ De leerlingen hoeven natuurlijk niet
allemaal uit Nieuwendijk te komen. ‘Nee, zeker niet,
er komen hier ook leerlingen uit de wijde omtrek.
Sommige ouders prefereren een kleine school voor
hun kind. Vergeet niet dat deze kleinschaligheid
genoeg voordelen kent. Waar zal een kind bijna individueel onderwijs krijgen?
Hoewel wij gericht zijn op de kerndoelen voor rekenen, taal en wereldoriëntatie, proberen wij hier wel
heel vernieuwend en fris mee aan de slag te gaan.

Daarom werken wij veel met thema’s om de kinderen
daadwerkelijk inzicht te geven in een bepaald vak en
er de sociale vaardigheden bij betrekken.
Joke vertelt met groot enthousiasme over een woonproject waarbij niet alleen de architectuur aan de orde
kwam, maar ook de stijl van inrichten die bij bepaalde
periodes hoort. Zij gingen met de kinderen kijken in
de Kubuswoningen in Rotterdam en een kamer die
ingericht was als in de jaren ’60.
Kleinschalig, individueel en praktijkgericht
Een ander project ging over eten en voeding in zijn
totaliteit. ‘We organiseerden een heuse proeverij. De
kinderen proefden van verschillende soorten brood en
kenden er cijfers aan toe. In dat kader organiseerden
we ook een high tea. Wanneer je zorgt dat de thema’s
blijven boeien, leert een kind veel meer in de praktijk
dan uit welk lesboekje ook. Weer een ander project
was kleding en mode in het algemeen’, herinnert zij
zich. ‘Binnen zo’n onderwerp zit zoveel meer. Je laat
zien dat iedereen er anders uit kan zien, dat er mensen
zijn met een handicap, gekleurde mensen met weer
heel andere kledinggewoonten. Dit project eindigden
we met een echte modeshow en een heuse catwalk.’
Niet veel later bekijken we samen de foto’s die werden
gemaakt toen De Viking volledig transformeerde tot
een tuincentrum. Biologie in de notendop zullen we
maar zeggen. Er werden plantjes gekweekt uit zaden
en bolletjes en er werden bloemstukjes gemaakt.
Daar bleef het niet bij want de kinderen kregen de
opdracht om in hun winkeltje de waren aan de man te
brengen, het aan te prijzen en zelf af te rekenen. Zo’n
project staat of valt natuurlijk met aanwezige klanten.
‘We staan midden in de samenleving en we betrekken de buurtbewoners er dan ook graag bij,’ zegt Joke
lachend. ‘Bij het tuincentrum hebben we de omgeving
betrokken. Kinderen hebben reclame gemaakt en de
buurt kon bij hen komen kopen.’
Wanneer ik haar vraag om uit te leggen waarom

ouders in de gemeente Korendijk zouden moeten kiezen voor OBS De Viking, kan ze kort en duidelijk zijn:
‘Om al die redenen die ik net noemde. Kleinschalig en
individueel onderwijs, praktijkgericht binnen de reguliere onderwijsvakken. Het is toch fantastisch als kinderen van zichzelf een portfolio kunnen maken, musea
en voorstellingen bezoeken, iets weten van architectuur en straks in een biologieproject daadwerkelijk met
de natuur op Tiengemeten in aanraking komen.’

Het volledige artikel verschijnt in de mei-editie van
het Hoeksche Waard Magazine.
Voor inlichtingen en opgeven van nieuwe leerlingen maakt directeur Joke Siebeler graag tijd vrij.
Proefdraaien behoort tot de mogelijkheden. De
school is gevestigd aan de Vikingstraat 2, ZuidBeijerland (Nieuwendijk) telefoon 0186-661821.
Internet: www.obsdeviking.nl en het e-mailadres is:
obsdeviking@xs4all.nl De Viking organiseert open
dagen op 9 april, 27 april, 28 mei en 26 juni.

Zelfs Acis Actueel, krijgt nog echte concurrentie
van die jonge Vikingers, want de Vikingkrant is niet
zomaar een schoolkrantje, voor wie dat toevallig
had gedacht. Nee, nee, de Vikingkrant staat boordevol nieuws en wordt huis-aan-huis bezorgd, in héél
Nieuwendijk.
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Wat leren ze daar nu eigenlijk niet, marketing, economie, biologie, rekenen en spelen met taal en.., omdat
ze mediabewust zijn, laat de jeugd weten het zeer
op prijs te stellen wanneer hun groepen na de grote
vakantie daadwerkelijk worden uitgebreid met nieuwe
leerlingen. Want wie kiest voor De Viking kiest voor de
praktijk en hoort er helemaal bij. En laten we eerlijk
zijn, wie wil dat nu niet, toch?!
Door Marja Visscher
Een meer uitgebreide versie van dit artikel verschijnt in het meinummer van het Hoeksche Waard Magazine.

In tegenstelling tot wat veel ouders denken, worden de schoolvakanties niet vastgesteld door het
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, maar door de schoolbesturen. Het Ministerie
geeft slechts advies (met uitzondering van de zomervakantie).

Voor Stichting Acis betekende dit een keuze:
• meedoen met de meerderheid van de schoolbesturen in de regio
• het advies van het Ministerie volgen.
Na overleg met de directeuren en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is ervoor gekozen de schoolbesturen in de regio te volgen. Daardoor is de kans het kleinst dat ouders met kinderen op verschillende scholen (bijvoorbeeld op de basisschool en het voortgezet onderwijs) met verschillende vakantieregelingen worden
geconfronteerd. De vakantieregeling voor het nieuwe schooljaar ziet er als volgt uit:

Schoolvakanties Stichting Acis 2010-2011
zomervakantie

zaterdag

03-07-10

t/m zondag

15-08-10

herfstvakantie

zaterdag

16-10-10

t/m zondag

24-10-10

kerstvakantie

zaterdag

25-12-10

t/m zondag

09-01-11

voorjaarsvakantie

zaterdag

26-02-11

t/m zondag

06-03-11

paas/meivakantie

vrijdag

22-04-11

t/m zondag

08-05-11

donderdag

02-06-11

t/m zondag

05-06-11

pinkstervakantie

zaterdag

11-06-11

t/m maandag

13-06-11

zomervakantie

zaterdag

02-07-11

t/m zondag

14-08-11

hemelvaartsvakantie

Vakantieregeling 2010/2011

In de praktijk kan dit betekenen, dat scholen van verschillende besturen in hetzelfde gebied, andere vakanties
hebben. De schoolbesturen in de regio Drechtsteden/Hoeksche Waard proberen die verschillen zo veel mogelijk
te voorkomen. Een meerderheid van de schoolbesturen was de mening toegedaan dat moest worden afgeweken van de door het Ministerie geadviseerde vakantieregeling voor het schooljaar 2010/2011.

Westmaas en Mijnsheerenland:

Daar staat nogal wat te gebeuren!

I
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n Westmaas komt een Brede school: een accommodatie die meer moet gaan betekenen voor het
dorp dan alleen een stenen gebouw. In Mijnsheerenland wordt het hele centrum op de schop
genomen. Hierna volgt een interview met twee initiatiefnemers:

Graag weer samen aan tafel
In gesprek met Luc van Heeren,
directeur van Acis, en Koos Oostveen,
tot 1 januari van dit jaar directeur van
woningcorporatie De Maashoek. Zij
zijn beiden vanaf het begin betrokken
bij de ontwikkeling van het Dorpshart
in Mijnsheerenland en de Brede school
in Westmaas. Luc van Heeren: 'Vijf jaar
terug was duidelijk dat de beide scholen in Mijnsheerenland en Westmaas
aan een nieuw gebouw toe waren. De
schoolbesturen geven er de voorkeur
aan de openbare en christelijke school
in een Brede school onder te brengen
samen met andere voorzieningen zoals
peuterspeelzaal en buitenschoolse
opvang.'
Wat moet een woningstichting met
scholen?
Koos Oostveen: 'HW Wonen (voorheen
De Maashoek) heeft zich de laatste
jaren niet alleen bezig gehouden met
het bouwen en beheren van (sociale)
huurwoningen, maar juist ook blijk
gegeven van een brede maatschappelijke betrokkenheid. Bijvoorbeeld door
zich in te zetten voor het behoud van
voorzieningen in de dorpen en buurtschappen in de Hoeksche Waard.'
Acis en De Maashoek hebben eerder
ervaring opgedaan met een bijzonder
gezamenlijk project. Zo’n zes jaar
geleden hebben ze in Strijen de handen
ineen geslagen om de bouw van een
brede school in combinatie met woningen mogelijk te maken.

Luc van Heeren (l) en Koos Oostveen (r)

Koos: 'In diezelfde periode speelde ook
de discussie over de toekomst van de
Hooistoof in Strijensas. Hier is gekozen
voor een combinatie van een school
met daarop woningen (appartementen). Een proces waarin we samen met
de gemeente hebben opgetrokken, en
met een voor het buurtschap Strijensas
fantastisch resultaat. Deze positieve
ervaringen hebben er zeker toe bijgedragen dat we nu weer samen aan tafel
zitten.'
Hoe gaan de nieuwe scholen er
uit zien?
Koos Oostveen: 'Er zijn nog geen ontwerpen gemaakt. Zo ver zijn we nog
niet. De twee Brede scholen zullen wel
van elkaar verschillen. In Westmaas is
bijvoorbeeld al een BSO in een nieuw
gebouw naast de school.' Luc van
Heeren: 'In basisschool De Vlashoek is
veel aandacht voor presentatievaardigheden. Het is voor ons dus belangrijk
dat er een podium komt. En sommige
activiteiten van Concordia kunnen
in de toekomst in principe ook in de
Brede school plaatsvinden.
De Brede school in Mijnsheerenland
wordt een stuk groter. De Boomgaard
heeft 250 leerlingen. Dat is al meer dan
de twee scholen uit Westmaas samen.
De kinderen van De Molenwiek komen
daar nog bij. Behalve een peuterspeelzaal komt er als het goed is ook een
kinderopvang, buitenschoolse opvang,
een bibliotheekpunt en een sporthal
of sportzaal bij. De Boomgaard heeft
bovendien extra plusklassen voor
begaafde leerlingen. Daar moet de architect bij het ontwerpen van de school
wel rekening mee houden.'
Wat heeft een Brede school eigenlijk voor meerwaarde?
Volgens Luc van Heeren zijn er veel
voordelen: 'Er is een praktisch voordeel. Een toneelzaal kun je met de
andere school delen, maar ook gebruiken als speellokaal voor de kleuters.
Stel dat één van de scholen groeit en
het leerlingenaantal van de andere
school daalt. Dan kun je een lokaal van
de ander in gebruik nemen. Maar een

Brede school heeft ook inhoudelijke
voordelen. Het is gemakkelijker een
doorgaande leerlijn te realiseren met
de peuterspeelzaal en de BSO als je in
één gebouw zit.' Koos Oostveen voegt
daar aan toe: 'Organisaties kennen
elkaar beter en werken meer samen.
Na schooltijd kunnen er ook allerlei activiteiten plaats vinden. Van knutselen
of sporten tot muziekles. Een plek voor
alle inwoners van het dorp.'
Hoe moet het nu verder zonder
Maashoek-directeur Oostveen?
'Woningstichting De Maashoek is
onlangs opgegaan in HW-Wonen, met
een nieuwe directeur. Koos Oostveen
nadert de pensioengerechtigde leeftijd.
Maar het zou natuurlijk zonde zijn om
een man met zoveel kennis en ervaring
en met wie zo goed valt samen te
werken, niet meer in te zetten', 'aldus
Luc van Heeren.' 'Als adviseur kan
hij van onschatbare waarde zijn. Ik
reken en hoop erop dat hij zich in die
hoedanigheid voor beide projecten zal
blijven inzetten.' Koos vult daarop aan
met een anekdote over de, soms wat
onorthodoxe, manier waarop de beide
heren in het verleden hebben samengewerkt: 'Ik denk nog wel eens met plezier terug aan de manier waarop Luc
en ik samen contact hebben gezocht
met de eigenaren van een strook grond
in Strijensas. Die hadden we nodig om
onze ideeën voor de nieuwe school
daar te kunnen verwezenlijken. We
hebben dat niet overgelaten aan een
makelaar, maar zijn samen in de auto
gestapt om persoonlijk aan de keukentafel van de boerenhoeve uit te leggen
hoe belangrijk wij het vonden dat er
in Strijensas een nieuwe school zou
komen. En met succes. Want binnen no
time waren wij het eens. Nu staan we
voor een net zo uitdagende opgave in
Mijnsheerenland en Westmaas. Samen
met onder meer de gemeente en De
Waard zien we kansen om gezamenlijk op te trekken en zoveel mogelijk
gebruik te maken van elkaars expertise
en ervaring.
We geloven hier in en gaan er
gewoon voor!'

het werkt!

Schoolmaatschappelijk Werk(t)

S

inds oktober 2009 is het Schoolmaatschappelijk Werk op de basisscholen in de Hoeksche
Waard van start gegaan. Het Schoolmaatschappelijk Werk is met name preventief bedoeld.
De samenwerking tussen Schoolmaatschappelijk Werk en de scholen van Stichting Acis moet
leiden tot vroegtijdige signalering van problemen. Zo kan adequate zorg in de school voorkomen
dat leerlingen gebruik moeten maken van meer gespecialiseerde hulp buiten de school. De eerste
ervaringen zijn positief!
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Het Schoolmaatschappelijk Werk is er voor
vragen met betrekking tot het opgroeien
van kinderen. Denk hierbij aan vragen over
het gedrag van het kind, moeilijkheden in de
thuissituatie, onzekerheid van het kind, als er
sprake is van echtscheiding of het overlijden
van een dierbare.
De Schoolmaatschappelijk werker werkt
nauw samen met de interne begeleider van
de school om de zaken rond het kind goed te
laten verlopen.
Ouders kunnen zelf contact opnemen met
Schoolmaatschappelijk Werk of het contact
via de interne begeleider laten lopen. Alles
gebeurt alleen met de toestemming van de
ouders.
Het Schoolmaatschappelijk Werk heeft korte
lijnen met andere hulpverleningsinstanties.
Omdat Schoolmaatschappelijk Werk verzorgd
wordt vanuit Careyn, is er een directe lijn
met het Algemeen Maatschappelijk Werk, het
opvoedbureau en het Centrum voor Jeugd en
Gezin, waar ze allen onderdeel van zijn.
Het Schoolmaatschappelijk Werk wordt gefinancierd door de gemeenten in de Hoeksche
Waard en is in ieder geval tot 2012 gewaarborgd.

Het team van Careyn Schoolmaatschappelijk Werk, dat werkzaam is op de Acis-scholen
Voor van links naar rechts: Jacqueline Nederlof, Sara RamzaniAchter van links naar
rechts: Margo Voorburg, Marijke Kienhuis.

Centrum voor jeugd
en gezin geopend
Op 14 januari werd het Centrum voor Jeugd en Gezin
Hoeksche Waard geopend.
Het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) is gevestigd
aan De Vriesstraat 2 te
Oud-Beijerland. In het Centrum wordt samengewerkt
door Careyn, GGD en Bureau
Jeugdzorg.
Het CJG is bedoeld voor de jeugd
en jongeren tot 23 jaar en hun
ouders/verzorgers. Het werkge-

bied omvat de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk,
Oud-Beijerland en Strijen. Ouders
en jeugd kunnen in het CJG terecht voor informatie, advies en
ondersteuning rondom opvoeden
en opgroeien.
In Oud-Beijerland staat de
hoofdlocatie. Daarnaast gaan de
huidige consultatiebureaus in de
Hoeksche Waard als satellieten
fungeren. In de loop van 2010
gaat het virtueel Centrum voor

Jeugd en Gezin de lucht in. Het
virtuele CJG zal veel informatie
over heel uiteenlopende onderwerpen geven.
De vaste partners in het Centrum voor Jeugd en Gezin gaan
samenwerken met alle overige
organisaties die met jeugd en
hun ouders/verzorgers te maken
hebben. Concreet kan hierbij gedacht worden aan het onderwijs,
peuterspeelzalen en maatschappelijk werk.

jeugd en gezin

Van Acis naar RSG
Over een paar maanden nemen ongeveer 500 leerlingen afscheid van hun openbare basisschool
in de Hoeksche Waard. Zij gaan een nieuwe fase in. In de afgelopen tijd hebben kinderen en
ouders zich naar hartelust kunnen oriënteren op de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Een logische keuze na de openbare basisschool is de openbare Regionale Scholen Gemeenschap in Oud-Beijerland, waarmee Stichting Acis goede contacten heeft. De directie van de RSG
stelt zich hierna aan u voor:
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Van Acis naar RSG
‘Met veel genoegen maak ik gebruik van de gelegenheid die ik heb gekregen van de directie van Acis om mijzelf even aan u voor te stellen en tevens wat nieuwtjes vanuit de RSG 'Hoeksche Waard' met u te delen.
Geen kind het eiland af
Sinds juli van vorig jaar ben ik algemeen directeur van de RSG en mijn naam is Peter de Weijer. Mijn collega’s
locatiedirecteuren, Angela Koot voor Hoefsmid en Krijn Boogaard voor Koninginneweg, vormen samen met
mij de directie van onze school voor openbaar voortgezet onderwijs. Net zoals alle collega’s van het basisonderwijs willen wij ons optimaal inzetten voor het onderwijs aan de kinderen van de Hoeksche Waard. Vandaar
ook dat we de samenwerking met Acis het afgelopen jaar versterkt hebben doorgevoerd. Gezamenlijk kunnen
we zorgen voor een vloeiende, drempelloze overgang naar het voortgezet onderwijs en een volledig aanbod
daarvan op ons eiland. 'Geen kind het eiland af' betekent dat we de kinderen alle onderwijs in hun eigen omgeving willen bieden, onder (uw/ons) handbereik. Maar het betekent ook dat de keuze voor onderwijs in de
Hoeksche Waard vanzelfsprekend ook een keuze voor kwaliteit moet zijn. Dat verplicht ons, Acis en RSG, om
het maximale uit uw kinderen te halen.

Workshops voor ouders
De overstap basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs markeert een belangrijk moment in het leven van
de kinderen. Voor de kinderen en ouders organiseren we voorlichtingen, komen we met het ICT project naar
de kinderen toe op de basisscholen, komen zij voor proeflessen op onze locaties, kunnen zij intekenen op
kennismaking met ons keuzeonderwijs, participeren we met inzet van personeel in het Leonardo
project van Stichting Acis en staan we klaar voor elk gewenst schoolbezoek om in onze dagelijkse keuken te laten kijken. Zo hopen we hen te laten gewennen en voor te bereiden op de nieuwe
omstandigheden.
Als ouders/verzorgers bent u uiteraard sterk betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. Voor
ons bent u dus een belangrijke partner in het geheel. Bovendien zijn de kinderen niet de enige
die een volgende levensfase ingaan, ouders worden hierin vanzelf meegenomen. Daarom zijn we
op de RSG dit jaar gestart met 'workshops' voor ouders die graag vooruit willen met opvoedingsvraagstukken. Onder deskundige leiding worden concrete thema’s behandeld die parallel lopen
Krijn Boogaard
aan de ontwikkelingsfasen van het kind en wordt de rol die ouders hierin kunnen spelen centraal
gesteld. Deze bijeenkomsten bieden inzicht, praktische handreikingen, herkenning en onderlinge
uitwisseling.

Angela Koot

Dat kinderen zich, in een goede omgeving, fantastisch kunnen ontwikkelen, blijkt wel uit het
feit dat een zestal van onze leerlingen in april naar Atlanta afreizen, om deel te nemen aan de
wereldfinale van de Lego League of regionale winnaars worden in de beroepsrichtingen timmeren en schilderen. Maar ook de kleinere, dagelijkse successen van leerlingen verdienen onze
aandacht en gelukkig zijn die talrijk. Het is een voorrecht om dat elke dag te mogen meemaken.
Wordt u deelgenoot?
Namens het team RSG, met vriendelijke groet,
Peter de Weijer
Algemeen directeur
RSG 'Hoeksche Waard'

Peter de Weijer

Adres: Suze Groenewegstraat 3, 3292 AJ Strijensas, Tel: 078-6741414,
Email: hooistoof@hooistoof.nl, www.hooistoof.nl, Ligging: 5,8km van Strijen

Opendag

Vr. 9 april van 9.00 tot 10:30 uur

Di. 27 april van 9.00 tot 10:30 uur
Vr. 28 mei van 9.00 tot 10:30 uur
Za. 26 juni van 9.00 tot 10:30 uur
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Opendag

Vr. 9 april van 9.00 tot 10:30 uur
Di. 27 april van 9.00 tot 10:30 uur
Vr. 28 mei van 9.00 tot 10:30 uur
Za. 26 juni van 9.00 tot 10:30 uur

Adres: Vikingstraat 2, 3284 BG Nieuwendijk,Tel: 0186-661821,
Email: obsdeviking@xs4all.nl, www.obsviking.nl, Ligging: 7 km van Zuid-Beijerland

NUMANSDORP: Als één van de negentien scholen neemt OBS de Takkenbosse uit Numansdorp deel aan het provinciale project 'De Ontdekking'. Op
initiatief van de provincie Zuid-Holland hebben Kunstgebouw, ProBiblio en
Erfgoedhuis een bijzonder project opgezet om cultuureducatie in het basisonderwijs te stimuleren.

T 078-629 59 99

F 078-629 59 98

Presentaties
In de week van 19 april wordt er bij de
gemeente een presentatie gegeven hoe
de leerlingen door middel van gastlessen,
workshops en excursies de archeologie
van de Hoeksche Waard hebben ontdekt.
Ook zal de culturele kaart aan de gemeente worden aangeboden. Deze kaart kan
dan door alle basisscholen in de gemeente
gebruikt worden voor culturele samenwerkingsprojecten.

E info@acishw.nl

Project van start
Op OBS de Takkenbosse is het schoolproject met het thema 'De Hoeksche Waard'
op 18 januari in alle groepen van start
gegaan. Voor de bovenbouw werd gestart
met een interessante les van de
archeologievereniging. Naast veel
informatie kregen de leerlingen tal
van archeologische vondsten te zien, met
als klap op de vuurpijl: een echte mammoetkies, gevonden in de Binnenmaas. Als
onderdeel van 'De Ontdekking' dook groep
6 van de Numansdorpse basisschool bijna
letterlijk de Hoeksche Waardse klei in om
de historie van ons eiland te ontdekken.

www.acishw.nl

Als klap op de vuurpijl: een echte mammoetkies, meegebracht door de archeologievereniging

later dit jaar aan de gemeente Cromstrijen
aangeboden.

www.wsns-hw.nl

Culturele kaart
De Takkenbosse is voor dit project nauw
gaan samenwerken met de Stichting Archeologie Hoeksche Waard (SAH). Als onderdeel van 'De Ontdekking' hebben twee
leerkrachten van de Takkenbosse en twee
leden van de SAH interessante culturele
bronnen uit de omgeving van de school in
kaart gebracht. Deze culturele kaart wordt

Stichting Acis
Openbaar Primair Onderwijs
Hoeksche Waard

Biezenvijver 5

3297 GK Puttershoek
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Ontdekkingstocht door museum Het Oude Raadhuis

OBS de Takkenbosse
geselecteerd voor
De Ontdekking

