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    WEEKBRIEF  14 SEPTEMBER 2018 

• ZENDING 

De afgelopen week hebben we €21,00 opgehaald, dat brengt het totaal op €54,45  

• TREFWOORD 
Komende week werken we verder over het thema ‘Presteren’. 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 bouwt   - 1 Koningen 5 en 6 
• Complimenten voor Salomo - 1 Koningen 10, 1-12 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar de verhalen van: 

• Abraham   - Genesis 11 
• Gods verbond met Abraham - Genesis 15 

 

• KWINK 
We werken nog een week verder aan het thema ‘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! 
 

• WEEK TEGEN PESTEN 
Volgende week is de landelijke ‘week tegen pesten’, hier doen wij ook aan mee. 
In elke groep zal komende week extra aandacht aan pesten worden besteed. Dit 
doen we aan de hand van anti-pestposters, lessen over pesten en de 
groepsvormingslessen van ‘de Gouden Weken’ van Kwink (methode voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling). 
 

• 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 
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• STAGIAIRES 
In de afgelopen weken zijn er twee stagiaires gestart bij ons op school: Lotte Bestebreur 
(onderwijsassistent) in groep 3/4 en Natascha de Jong (Pabo) in groep 4. We wensen hen 
een fijne en leerzame tijd bij ons op school toe. Hieronder zullen ze zich voorstellen. 
 
Mijn naam is Lotte Bestebreur. Ik ben 18  jaar oud en woonachtig Nieuw-Beijerland. Ik zit in mijn 
tweede jaar van de opleiding Onderwijsassistent MBO Niveau 4 op het Da Vinci College in Dordrecht. 
Ik doe vrijwilligerswerk bij de Soos in Nieuw-Beijerland. Ik vind het erg leuk om te werken met 
kinderen. Mijn hobby’s zijn tekenen en fotograferen. 

 

Mijn naam is Natascha de Jong en u kan mij de komende tijd op maandag en dinsdag tegen 

komen op De Schelp. Ik loop op deze dagen namelijk stage in groep 4B. Ik ben 21 jaar en 

ik zit in het derde jaar van de PABO op Hogeschool InHolland. Ik woon samen met mijn 

ouders en mijn broertje in Puttershoek. In mijn vrije tijd ga ik er graag sportief op uit op 

mijn racefiets. Ook vind ik het heel leuk om naar de bioscoop te gaan.  

 

• KENNISMAKEN 
Ouders/verzorgers die daar behoefte aan hebben, kunnen woensdag om 12:30 uur in de 
gymzaal (Kees Verkerkhal) kennismaken met onze vakleerkracht gym Bob de Vlaming. 
 

• NATIONALE SCHOOLBRENGDAG 
Vindt u een veilige schoolomgeving ook belangrijk? Kom dan aanstaande donderdag, op 

de SCHOOL op SEEF Schoolbrengdag, lopend of op de fiets naar school!  

• SCHOOL OP SEEF 
De nationale schoolbrengdag is een activiteit van School op Seef. Met de 
praktische verkeerslessen van School op Seef worden de kinderen op een 
eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige 
weggebruikers. Vorige schooljaar zijn wij met deze lessen gestart, onder 
begeleiding van een aantal vrijwillige (groot)ouders.  
Ook voor dit schooljaar staan er weer een aantal praktische verkeerslessen op het 
programma. Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om praktische verkeerslessen te geven. 
We zijn daarom dringend op zoek naar (groot)ouders/vrijwilligers die de werkgroep 
willen komen versterken. Dit betekent geen dagenlange inzet en/of studies maar 5 á 6 
woensdagochtenden in de loop van het schooljaar, waarop we met elkaar op een leuke 
en gezellige- maar vooral ook praktische manier proberen de leerlingen iets bij te brengen 
waar ze in de toekomst iets aan hebben. Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht 
bij Aad Raijer (aad@raijer.nl) of Helma Heesterman (h.heesterman@csgdewaard.nl).  
De geplande School op Seefles van aanstaande woensdag voor groep 1 t/m 4 kan helaas 
niet doorgaan en wordt verzet naar woensdag 31 oktober.  
 

• GEZONDE PAUZEHAP 
Vorig schooljaar hebben wij, na het raadplegen van mening van de ouders, de 
gezonde pauzehap ingevoerd. Op maandag, dinsdag en donderdag (de lange 
schooldagen) mogen de kinderen fruit, groente, ongezouten noten of een 
boterham met gezond beleg mee naar school nemen. Het is op deze dagen 
niet de bedoeling dat de kinderen koeken meenemen, dus ook geen 
ontbijtkoek, eierkoek of rijstwafel (dit om verwarring en discussies te 
voorkomen). We hopen uw medewerking. Op deze manier werken we samen 
aan een gezonde leefstijl: gezonder leven doe je niet alleen! (Billie de Bever). 
 

mailto:aad@raijer.nl
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• VAN PEUTER NAAR KLEUTEROCHTEND 
De eerste ‘van peuter naar kleuterochtend’ van dit schooljaar komt er weer aan en wel op 
woensdag 26 september van 11:00 uur tot 12:30 uur. Helpt u mee deze open ochtend onder 
de aandacht te brengen?  

 
• 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. 
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. Op dinsdagmiddag 25 september, van 15:30 uur tot 
16:00 uur start de eerste les. Alle kinderen van groep (3) 4 t/m 6 hebben 
vandaag een flyer meegekregen (zie bijlage). 
 

• HIGH TEA VOOR WAR CHILD 
Op zaterdag 13 oktober organiseer ik, vader van Sem Verrijp uit 
groep 2b, een high tea. 
De gehele opbrengst komt ten goede aan de Kili-challenge van War 
Child, waar ik aan ga deelnemen. De high tea kost €10 voor 
volwassen en €5 voor kinderen. 
Elsa komt voor €3 een glitter tattoo zetten en de helft daarvan is 
bestemd voor War Child. 
Opgeven kan via Patrickverrijp@hotmail.com of via 0622396021 
(Leonie Verrijp) 
https://www.warchild.nl/actie/kili-challenge-2019 
 

• SCHOLING 
Alle kleuterjuffen hebben dinsdag 18 september een scholingsdag. Op deze dag zijn alle 
vierjarige kleuters vrij. Alle andere kleuters worden gewoon op school verwacht en zullen les 
krijgen van juf Suzanne Zijderveld. 
 

• AFWEZIG 
Helma Heesterman is maandag 17 september afwezig.  
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

17 september Taal- en rekendans groep 1 en 2 

17 september MR vergadering 

17 september OR vergadering 

17 t/m 21 september Week tegen pesten 

18 september Groepsvorming/dramales groep 6 

18 september Prinsjesdag 

mailto:Patrickverrijp@hotmail.com
https://www.warchild.nl/actie/kili-challenge-2019
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18 september Scholing kleuterbouw: 4- jarigen zijn vrij (andere kleuters 
hebben gewoon les) 

20 september Schoolbrengdag (School op Seef) 

24 september Taal- en rekendans groep 1 en 2 

24 september Gitaarles van vakleerkracht muziek Jago van Dam voor groep 
4a, 4b, 6 en 8 

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 

1 oktober  Gitaarles van vakleerkracht muziek Jago van Dam voor groep 
4a, 4b, 6 en 8 

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

3 oktober ANWB fietsverlichtingsactie groep 5 t/m 8 

8 oktober Gitaarles van vakleerkracht muziek Jago van Dam voor groep 
4a, 4b, 6 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 

15 september De fruitigste plukdagen op boerderij de Kikkershoek in 
Mijnsherenland (zie bijlage). 

15 september Nationale Traumadag Erasmus MC en Museumplein van 11:00 
uur tot 16:00 uur voor alle leeftijden (zie bijlage). 

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

 Blokfluitles voor kinderen uit groep (3) 4 t/m 6 door 
Maasmuziek (zie bijlage) 

13 oktober High tea voor War Child, van 14:00 uur tot 16:00 uur in de 
Drie Lelies. Kosten volwassenen €10,- en kinderen €5,00 

 

• BIJLAGE: 

o Van peuter naar kleuterochtend 

o Blokfluitles Maasmuziek 

o De fruitigste plukdagen 
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