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    WEEKBRIEF  31 AUGUSTUS 2018 

• ZENDING 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar brengen we graag de zending onder uw aandacht. 

Ook dit schooljaar sparen we weer voor onze goede doelen: onze adoptiekinderen en onze 

sponsorschool. Binnenkort verschijnt er hier in de weekbrief meer informatie over. Het geld 

wat we gedurende het schooljaar met de zending ophalen, hebben we allemaal nodig om 

deze kosten te betalen. We bevelen de zending daarom ook van harte bij u aan. Mochten we 

meer ophalen, dan zal dat geld besteed worden aan een ander goed doel, waar we u van op 

de hoogte zullen brengen. De kinderen kunnen het zendingsgeld het liefst op maandag 

meenemen naar de klas en daar in het zendingspotje doen. De afgelopen week is er €16,10 

opgehaald. We hopen dat er volgende week wat meer in het zendingspotje zit😊 

• LIEF EN LEED 
We zijn blij u te kunnen vertellen dat juf Bianca de Jonge haar tweede kindje verwacht. We 
wensen haar een voorspoedige zwangerschap toe. Over de vervanging zult u tijdig worden 
geïnformeerd.  

 
• TREFWOORD 
De afgelopen week was de startweek op school: ook bij Trefwoord. Volgende week gaan we 
verder met het thema ‘ontwerpen’. Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. 
Over de uitdaging voor de mens om zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen. Het 
scheppingsverhaal uit Genesis staat hierbij centraal.  
Groep 3 t/m 8 volgt de methode Trefwoord. Groep 1 en 2 doorlopen in twee jaar in grote 
lijnen de verhalen uit de Bijbel; van het Oude Testament t/m het Nieuwe Testament.  
  

• De Schepping  - Genesis 1 
 

• KWINK 
Afgelopen schoolweek zijn we begonnen met het thema ‘spiegel’. Hier werken we 
nog een week aan verder. In deze lessen gaat het over de competentie ‘besef van 
jezelf’. De kinderen leren: 
• over zichzelf te vertellen (onder- en middenbouw) 
• weten wat ze van zichzelf willen laten zien (bovenbouw). 
De Kwink van de week is: 
 

➢ LAAT JEZELF ZIEN! 
 
• GOUDEN WEKEN 
De Gouden Weken… Dat is de periode van de eerste schooldag tot aan de 
herfstvakantie. Die eerste zes tot acht weken zijn cruciaal voor het creëren van 
een fijne sfeer in de groep. Dat is de reden dat we hier in de klas ook extra 
aandacht aan besteden. Met Kwink werken we aan de groepsvormingslessen en 
samen met de kinderen hebben we aan de hand van de gouden schoolregels de 
groepsafspraken gemaakt. In de eerste schoolweken zullen er ook met regelmaat 
activiteiten/opdrachten plaatsvinden om een positieve groep te vormen. 
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• GOUDEN REGELS 
Aan de hand van onze kernwaarden: respect, samen, gelukkig hebben we drie gouden 
schoolregels opgesteld: 

1. Iedereen mag rustig spelen en werken, lukt dat niet dan laten we dat elkaar netjes 
merken 
2. We helpen elkaar en hulp vragen is niet raar 
3. Wees jezelf en pas je aan, dan zal het met elkaar beter gaan 

 

• NIEUWJAAR-RECEPTIE 
De nieuwjaar-receptie van afgelopen maandag werd druk bezocht, 
fijn! De eerste keer was het nog even wennen, want niet iedereen 
had er een voorstelling bij. Het was een gezellige drukte. Ouders 
konden in de klas van hun kind(eren) kennismaken met de 
leerkracht en andere ouders. De kinderen konden hun plekje en hun 
schoolboeken laten zien. Op de powerpoint was er informatie over dit 
schooljaar te lezen. We begrijpen dat niet iedereen in de gelegenheid 
was om te komen en/of de informatie te lezen. De leerkrachten 
zullen daarom de powerpoint naar alle ouders mailen. We kijken 
positief terug op deze nieuwjaar-receptie, u hopelijk ook. We zijn 
benieuwd naar uw reactie. 

 
• GYM- EN ZWEMROOSTER 
Doordat er voor de donderdag nog geen vakleerkracht gym beschikbaar is, gymmen groep 7 
en 8 op donderdagochtend op dezelfde tijd en zal er een leerkracht met gymbevoegdheid 
aanwezig zijn.  

Groep Dag Tijd Activiteit 

3/4a woensdag 08:30 uur - 09:30 uur gym 

4b woensdag 09:30 uur - 10:30 uur gym 

4a en 4b donderdag 14:30 uur - 15:15 uur schoolzwemmen 

5 woensdag 10:30 uur - 11:30 uur gym 

 donderdag 13:45 uur - 14:30 uur schoolzwemmen 

6 dinsdag 09:30 uur - 10:30 uur gym 

 donderdag   10:30 uur - 11:30 uur gym 

7 woensdag 11:30 uur - 12:30 uur gym 

 donderdag 08:30 uur – 09:30 uur gym 

8 dinsdag 08:30 uur - 09:30 uur gym 

 donderdag 08:30 uur - 09:30 uur gym 

 

• VAKLEERKRACHTEN GYM 
Op dinsdag verzorgt Kirsten Bakker de gymlessen en op woensdag Bob de Vlaming. Zij 
zullen zich hieronder aan u voorstellen: 
 

Hallo allemaal! Mijn naam is Kirsten Bakker. Vanaf dit schooljaar ben ik op de 

dinsdag werkzaam bij CSG de Schelp als vakleerkracht bewegingsonderwijs 

waar ik de lessen verzorg aan groep 6 en 8. Ik ben 25 jaar oud, woon samen 

met mijn man Wilbert in Dirksland en ben gek op alles wat met sport te 

maken heeft. Naast mijn baan in de gymzaal werk ik ook op kantoor om 

talentontdekking- en ontwikkeling voor kinderen op beleidsmatig niveau te 

organiseren bij de scholen in de gemeente Cromstrijen. Wie weet komen we elkaar eens 

tegen op het schoolplein of in de wandelgangen. Mocht u persoonlijk aan mij iets willen 
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vragen over het bewegingsonderwijs, dan mag u altijd contact met mij zoeken 

via kirsten@vrwelzijn.nl.  

Hoi! Mijn naam is Bob en ik werk sinds kort als combinatiefunctionaris en 

Docent LO bij V&R Welzijn. Mijn passie is om kinderen in beweging te krijgen. 

Sporten is namelijk heel erg leuk en vooral heel goed voor je! Zelf ben ik ook 

sporter. Op mijn korfbalvereniging speel ik zelf in het tweede team en ben ik 

coach van de A1. Ook organiseer ik hier evenementen, zoals kampen, 

sportdagen en feestjes. Ik ben 23 jaar en jarig in oktober. Rotterdam is de 

stad waarin ik ben geboren, maar sinds een half jaar woon ik samen met mijn 

vriendin in een mooi huisje in Capelle aan den IJssel. Na een hele dag inspanning land ik 

graag in een luie stoel op het balkon. Ik houd van grapjes en ik probeer mijn gymlessen zo 

leuk en leerzaam mogelijk te maken. 

• OUDERVERTELGESPREKKEN 
Donderdag 6 september en dinsdag 11 september vinden de oudervertelgesprekken plaats. 
U heeft hier informatie en een vragenlijst over ontvangen. De vragenlijst kan t/m aanstaande 
maandag 3 september bij de leerkracht van uw kind worden ingeleverd. De tijden voor de 
gesprekken zijn verstuurd. Mocht u niet op de aangegeven tijd in de gelegenheid zijn, dan 
kunt u onderling ruilen. Wilt u dit dan wel aan de groepsleerkracht doorgeven?  
 

• SCHOOLGIDS 
De nieuwe schoolgids staat weer op de website. In de schoolgids vindt u uitgebreide 
informatie over onze school. De schoolgids kunt u vinden onder het kopje ‘onze school’, 
rechts bovenaan kunt u de schoolgids downloaden en zo nodig opslaan of printen.  
 

• WEBSITE 
Onze website is weer bijna helemaal actueel. De komende weken zullen er ook berichten bij 
de groepen verschijnen.  
 

• APP 
Aan onze website is ook een app gekoppeld, die u vanaf het begin van dit 
schooljaar kunt gebruiken op uw smartphone. U kunt de app downloaden 
bij de Appstore of Playstore - U zoekt op Csg de Waard. Op de app 
ontvangt ook push berichten als er nieuws is. 
Onze website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG privacy regels. Ze 
hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een 

beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat de ouders aan school hebben 
opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in ons administratiesysteem ParnasSys, elke nacht 
wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, 
bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt automatisch de toegang. De 
ouders/verzorgers van de school hebben zo alleen toegang tot de specifieke school en 
groepspagina’s met foto’s van leerlingen. 
 

• PRIVACY 
In het kader van de nieuwe privacywetgeving (AVG) moeten wij van elk kind vastleggen 
welke gegevens (naam, geboortedatum of foto's enz,) wij eventueel mogen delen met 
anderen. Daarom krijgen de leerlingen begin volgende week een brief met uitleg en een 
formulier mee, waarop u kunt aankruisen of u wel/niet toestemming geeft. Als u meerdere 
kinderen bij ons op school hebt, moet u voor elk kind apart zo'n formulier invullen. Op 
school in te leveren bij de leerkracht(en) van uw kind(eren). 

mailto:kirsten@vrwelzijn.nl
https://deschelp.csgdewaard.nl/onze-school/schoolgids-20182019
https://deschelp.csgdewaard.nl/


 

      
2018 – 2019 weekbrief 1 CBS De Schelp 

 

• OUDERPORTAAL EN PERSOONSGEGEVENS 
Op het ouderportaal van parnassys staan onder profiel (rechts bovenaan op de roze balk) uw 
gegevens. We willen u vragen om te controleren of de gegevens nog correct zijn. Voor ons is 
het belangrijk dat wij over de juiste telefoonnummers beschikken. Mocht dat niet het 
geval zijn dan kunt u op het potloodje klikken en de wijzigingen doorgeven. Wij ontvangen 
dan een mail en zullen de gegevens zo snel mogelijk aanpassen.  
 

• OUDERPORTAAL 
Ook dit schooljaar kunt u weer veel informatie over uw kind(eren) en de school 
vinden op het ouderportaal (activiteiten, informatie over de groep en de school, 
cijfers van methodetoetsen en landelijke toetsen, absenties…). Vanaf dit schooljaar 
zullen ook de verslagen van de oudergesprekken (niet van de 
oudervertelgesprekken) te lezen zijn in het ouderportaal en worden deze in principe 
niet meer naar u gemaild. Ook kunt u zich via het ouderportaal weer opgeven voor de 
gespreksavonden die we in de loop van het jaar zullen houden. Het is daarom belangrijk dat 
u het ouderportaal geactiveerd heeft en kunt inloggen. Mocht u problemen met inloggen 
hebben of uw inloggegevens niet meer hebben dan kunt u een mailtje sturen naar: 
h.heesterman@csgdewaard.nl 
 

• ENGELS 
Vanaf dit schooljaar werken alle groepen met de methode Groove Me. In de bijlage vindt u 
een ouderbrief met informatie over deze methode.  
 

• EXTRA VERLOF 
Volgens de Leerplichtwet bent u als ouder/verzorger verplicht er zorg voor te dragen dat uw 
kind de school bezoekt. Afwezigheid wegens ziekte, doktersbezoek e.d. kunt u doorgeven 
aan Rosita Molsbergen (conciërge). Alle andere vormen van verlof moet u aanvragen bij 
Helma Heesterman (directeur). Extra vrij kan slechts in beperkte mate gegeven worden (zie 
ook de schoolgids). Bij (vermoeden van) ongeoorloofd verzuim, is de directie verplicht dit te 
melden bij de leerplichtambtenaar. 
 

• SCHOOLMELK 
In de pauze kan tegen betaling schoolmelk gedronken worden. U kunt hiervoor een 

abonnement nemen bij Campina. Aanmelden kan via de website. Tussentijdse wijzigingen 

zijn mogelijk. Ook dit gaat via de website (www.schoolmelk.nl). 

• LUIZENCONTROLE 
Afgelopen woensdag is de eerste controle uitgevoerd. Helaas zijn er in groep 
7 luizen gevonden. Daarom is er op woensdag 12 september een hercontrole 
voor groep 7. 
 

• NIEUWE SPEELPLEK IN DE BERNARDLAAN 
Wellicht bent u op de hoogte van de plannen in de Bernardlaan om een nieuwe speelplek te 
maken. Met de input van o.a. de bewoners zijn er 2 ontwerpen gemaakt waarom de 
kinderen kunnen stemmen https://www.kompan.nl/bernhardlaan 
 

• KINDERKOOR ‘EEN VROLIJK GELUID’ 
Houdt uw kind van zingen? Dan is het kinderkoor misschien wat voor uw kind… In de bijlage 
vindt u hier meer informatie over. 
 

mailto:h.heesterman@csgdewaard.nl
file:///D:/De%20Schelp/Nieuwsbrieven%20vanaf%204%20december/2017%202018/Word/www.schoolmelk.nl
https://www.kompan.nl/bernhardlaan
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• KLEDINGCONTAINER 
De kledingcontainer kan weer gevuld worden! 
 

• JAARPLANNING 
Afgelopen dinsdag hebben alle oudste kinderen van het gezin de jaarplanning meegekregen. 
In de bijlage vindt u de digitale versie. Indien nodig kunt u een extra jaarplanning vragen 
aan onze conciërge Rosita. 
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

3 september Taal- en rekendans groep 1 en 2 

3 september Inloopspreekuur Marjolein Ballieux (jeugdverpleegkundige 
Careyn) 

5 september Gastles Bureau Halt groep 7 en 8 

6 september Oudervertel/gesprekken (gespreksavond 1) 

10 september Taal- en rekendans groep 1 en 2 

11 september Groepsvorming/dramales groep 6 

11 september Oudervertel/gesprekken (gespreksavond 1) 

17 september Taal- en rekendans groep 1 en 2 

17 t/m 21 september Week tegen pesten 

18 september Groepsvorming/dramales groep 6 

18 september Prinsjesdag 

18 september Scholing kleuterbouw: 4- jarigen zijn vrij (andere kleuters 
hebben gewoon les) 

19 september School op Seef groep 1 t/m 4 

20 september Schoolbrengdag (School op Seef) 

24 september Taal- en rekendans groep 1 en 2 

25 september Zwerfafval groep 7 

26 september t/m 3 
oktober 

Kinderpostzegels groep 7 en 8 

26 september Van Peuter naar Kleuterochtend 

27 september Groepsvorming/dramales groep 6 

27 september Kinderpostzegels groep 7 en 8 

 

• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
Vanaf 25 augustus t/m 
half oktober 

Beleef het en eet het http://beleefheteneethet.nl/ 
Elke zaterdag en zondag van 10:00 uur tot 17:00 uur 

  

  

 
 

• BIJLAGE: 

o Jaarplanning 

o Ouderbrief Groove Me 

o Flyer Kinderkoor ‘ Een vrolijk geluid’ 

 

 

http://beleefheteneethet.nl/

