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    WEEKBRIEF  7 SEPTEMBER 2018 

• ZENDING 

De afgelopen week hebben we €17,35 opgehaald, dat brengt het totaal op €33,45  

• TREFWOORD 
‘Presteren’ is het thema wat de komende weken centraal staat. In onze samenleving is 
presteren belangrijk. Dat begint al vroeg: zelfs van heel jonge kinderen worden al prestaties 
verwacht. Maar wat is een prestatie nu eigenlijk? En is dat voor iedereen hetzelfde? Dat 
gaan de kinderen de komende week ontdekken. Vanuit de Bijbel kijken we ook naar dit 
onderwerp en dat doen we door naar de verhalen van Salomo te luisteren. Hij volgt zijn 
vader op als koning en ook van hem worden prestaties verwacht. Salomo vraagt God 
daarom om wijsheid. 
De Bijbelverhalen van de komende week zijn: 

• Salomo krijgt wijsheid - Koningen 3: 5-15 
• Salomo’s oordeel  - Koningen 3: 16-20 
• Salomo bidt   - Koningen 3: 6-14 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar de verhalen van: 
• Noach    - Genesis 5 t/m 9 
• De torenbouw van Babel - Genesis 11 
 
 
 

 

• KWINK 
Het tweede thema, waar we de komende twee weken over werken is: ‘dit is 
normaal’. De kinderen leren: 
• Ik weet welke afspraken we in de klas hebben (onderbouw) 
• Ik weet waarom afspraken belangrijk zijn voor een sterke groep (midden- en 
bovenbouw). 
De Kwink van de week is: 
 

➢ STERKE GROEP? DENK AAN DE AFSPRAKEN! 
 
 
We vinden het, ook vanuit ons speerpunt ouderbetrokkenheid,  
belangrijk dat u thuis met uw kind(eren) in gesprek gaat over de 
lessen voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Kwink heeft 
daarom speciaal een koelkastposter en een ouderbrief 
ontwikkelt. Beiden vindt u in de bijlagen. De koelkastposter kunt 
u ook bij onze conciërge Rosita ophalen.  
 

• GOUDEN REGELS 
Aan de hand van onze kernwaarden: respect, samen, gelukkig hebben we drie gouden 
schoolregels opgesteld: 
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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 

 

• EVEN VOORSTELLEN 
In de vorige weekbrief kon u lezen dat juf Bianca de Jonge haar tweede kindje verwacht. We 
zijn nu blij te kunnen vertellen dat we voor haar zwangerschapsverlof al een vervangster 
gevonden hebben: Suzanne Zijderveld. De komende maanden zal zij al met regelmaat te 
zien zijn bij ons op school. Suzanne is vanaf dit schooljaar aangenomen als invalleerkracht bij 
CSG De Waard en onze school is haar ‘stamschool’. Dat houdt in dat als er voor haar geen 
vervangingen op één van de scholen van onze stichting nodig is, zal zij meedraaien en 
ondersteunen bij ons op school. Dit zal voornamelijk op donderdag en vrijdag zijn in groep 1 
t/m 4.  

Mijn naam is Suzanne Zijderveld-Bijl. Ik ben 29 jaar oud. Ik ben getrouwd 
met Marijn en samen hebben wij twee zonen (Tobias en Samuël). We wonen 
in Dordrecht. In mijn vrije tijd ben ik graag met creatieve dingen bezig, zoals 
taarten bakken, naaien en tekenen. Op maandagavond kun je mij al vele 
jaren vinden in het zwembad: Ik geeft lees bij de Dordtse reddingsbrigade en 
zwem ook graag zelf om mijn conditie en techniek op pijl te houden. Hopelijk 
mag ik u snel ontmoeten. 

 
• TAAL- EN REKENDANS  

Afgelopen maandag hebben de kleuters hun eerste taal-en rekendans gehad 
van Céline Snoeij van Sport-en Dansstudio Binnenmaas. De gemeente 
Binnenmaas heeft dit voor de scholen die deelnemen aan het JOGG project 
mogelijk gemaakt. Bewegen en leren wordt met taal-en rekendans 
gecombineerd. De methoden taaldans en rekendans gaan uit van het principe 

dat het (taal)geheugen wordt gestimuleerd in drie stappen: waarnemen, ervaren en 
toepassen. De praktijk wijst uit dat kinderen die met behulp van dans (beweging) oefenen, 
makkelijker en sneller leren dan kinderen die zonder dans oefenen. 
 

• NATIONALE SCHOOLBRENGDAG 
Onze school doet mee aan de SCHOOL op SEEF Schoolbrengdag op donderdag 20 

september 2018. Alle ouders en leerlingen worden opgeroepen om lopend of op de fiets 

naar school te komen. Als alle ouders en leerlingen hier gehoor aan geven betekent dat niet 

alleen een rustigere en veiligere schoolomgeving, maar het is ook goed voor het milieu. 

Bewegen is bovendien goed voor de gezondheid van onze leerlingen en ouders, het activeert 

de hersenen en geeft een geluksgevoel. Daarnaast doen leerlingen de noodzakelijke ervaring 

op in het verkeer. 

• NASCHOOLSE ACTIVITEIT MAASMUZIEK: 
Maasmuziek verzorgt al jaren in het voorjaar een muziekproject in groep 5. De kinderen 
krijgen een aantal weken les over verschillende instrumenten, ze mogen een instrument 
kiezen waarop ze kunnen oefenen. Dit project wordt altijd feestelijk afgesloten met een heus 

optreden in de Drie Lelies. Voor dit schooljaar staat dit uiteraard weer op de agenda😊 

Wij zijn zo enthousiast over dit muziekproject, dat we op zoek zijn gegaan hoe we de 
samenwerking met Maasmuziek kunnen uitbreiden en ons speerpunt ‘de brede ontwikkeling’ 
verder kunnen vormgeven. 
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Dit heeft geresulteerd in een naschoolse muziekactiviteit: Maasmuziek zal een 
muzikale workshop gaan verzorgen bij ons op school. Kinderen uit groep 4 t/m 6 
die graag een instrument willen bespelen, kunnen tegen een laag tarief, zes weken 
lang op dinsdagmiddag, muziekles volgen bij ons op school. Wij faciliteren de 
ruimte en Maasmuziek verzorgt de muzieklessen. Ze hebben voor blokfluitles 
gekozen. Voor deze lessen zal Maasmuziek een kleine bijdrage vragen. Op 
dinsdagmiddag 25 september, van 15:30 uur tot 16:00 uur start de eerste les. 
Binnenkort ontvangt u meer informatie. 
 

• 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. De toestemmingsformulieren zijn afgelopen week meegegeven. Wilt u deze 
z.s.m. weer bij de leerkracht inleveren (ondertekend en duidelijk ja of nee aankruisen). 
 

• PLASTIC DOPPEN SPAREN VOOR BLINDENGELEIDEHONDEN 
Met ingang van het nieuwe schooljaar starten we op alle scholen van CSG De Waard met 

een nieuwe actie en wel het inzamelen van plastic doppen. Van het geld van deze actie 

wordt de opleiding van blindengeleidehonden bekostigd.  

Hoe werkt het? 

Op de school komt een doos te staan, waarin de plastic doppen verzameld worden. Deze 

doos wordt eens per maand geleegd door mevrouw Ella van Dienst. Zij zorgt ervoor dat de 

doppen bij Dopjesactie Nederland terechtkomen. Daar worden ze gesorteerd en verkocht 

aan een fabriek die ze versnippert. Van die snippers worden o.a. plastic pallets gemaakt. 

Spaart u mee? 

Schone plastic doppen van flessen frisdrank, wasmiddel, melkflessen en andere 

zuivelpakken, maar ook plastic deksels van o.a. pindakaaspotten en andere soorten plastic 

potten zijn  van harte welkom. Doppen waar een plastic pompje aanzit, kunt u niet inleveren 

want daarin zit een ijzerdraadje. 

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan, u steunt hiermee niet alleen het goede doel, 

maar ook het milieu!  

E. Tuk 

Voorzitter College van Bestuur CSG De Waard 

• KLEDINGCONTAINER 
De eerste opbrengst van dit schooljaar is alweer binnen! Er is 60 kilo kleding ingeleverd en 
dat levert de school €24,00 op.  
 

• STAKING 
Afgelopen dinsdag zijn alle ouders/verzorgers op de hoogte gesteld dat wij niet aan de 
staking meedoen. Alle kinderen worden dus gewoon op school verwacht. 
 

• SCHOLING 
Juf Jeanet Duijts en juf Susanne Merjenburgh hebben woensdag 12 september een 
scholingsdag. Juf Romana van Ree zal woensdag voor de groep 3/4 staan.  

• AFWEZIG 
Helma Heesterman is maandag 10 september wegens scholing afwezig.  
 

http://dopjesactienederland.nl/
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• AGENDA 
Datum Activiteit 

10 september Taal- en rekendans groep 1 en 2 

11 september Oudervertel/gesprekken (gespreksavond 1) 

11 september  Start Kangoeroeklas 

13 september Start Plusklas groep 5/6 en 7/8 

17 september Taal- en rekendans groep 1 en 2 

17 september MR vergadering 

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 van 11:00 tot 12:30 uur 

27 september Groepsvorming/dramales groep 6 

27 september Kinderpostzegels groep 7 en 8 

2 oktober Groepsvorming/dramales groep 6 (i.p.v. 11 september) 
 

• 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 

15 september Nationale Traumadag Erasmus MC en Museumplein van 11:00 
uur tot 16:00 uur voor alle leeftijden 
http://www.erasmusmc.nl/traumadag2018 

29 september HWL Fruitsapdag van 10:00 tot 16:00 uur 

25 september Blokfluitles voor kinderen uit groep 4 t/m 6 door Maasmuziek 
Van 15:30 uur tot 16:00 uur op CBS De Schelp 
Meer informatie volgt binnenkort 

 

• BIJLAGE: 

o Ouderbrief 1 Kwink 

o Koelkastposter 

 

 

 

 

Taal-en rekendans (kleuters) 

http://beleefheteneethet.nl/
http://www.erasmusmc.nl/traumadag2018

