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    WEEKBRIEF  21 SEPTEMBER 2018 

• ZENDING 

De afgelopen week hebben we €27,75 opgehaald, dat brengt het totaal op €82,20 

• OPERATIE SCHOENENDOOS 
Naast het zendingsgeld, wat we besteden aan onze 
sponsorkinderen en onze sponsorschool, doen we ook elk 
jaar mee met ‘operatie schoenendoos’ (of Edukans 
schoenmaatjes). Vandaag (vrijdag 21 september) hebben 
alle kinderen een folder meegekregen met informatie 
over deze actie. De gevulde schoenendozen kunnen t/m 
10 oktober op school worden ingeleverd. Helpt 
u/helpen jullie ook mee om een kind in een 
ontwikkelingsland blij te maken? 

 

• TREFWOORD 
Hoe draagt presteren bij aan het geluk van mensen? Dragen je prestaties bij aan je 
persoonlijke geluk? En hoe zit het dan met het geluk van anderen? Daar kan het soms 
wringen. Koning Salomo doet veel goeds voor het volk en is naar menselijke maatstaven een 
geslaagde koning. Maar in de ogen van God presteert hij onder de maat.... 
De Bijbelverhalen van de komende week zijn: 

• Salomo presteert onder de maat - 1 Koningen 11:1-13 
• Spreuken van koning Salomo -          Spreuken  

 
Groep 1 en 2 luisteren naar de verhalen van: 

• Geboorte van Isaäk  - Genesis 21 
• Isaäk trouwt met Rebekka - Genesis 24 

 
• KWINK 

Het thema van les 3 is weerbaarheid. De kinderen leren hoe ze tegen een 
stootje kunnen en er niet zomaar van uit balans raken. Ze leren steviger in hun 

schoenen te staan (zelfmanagement). 

De kinderen leren: 
• Ik leer dat ik tegen een grapje kan (onderbouw) 
• Ik leer dat ik tegen een stootje kan (midden- en bovenbouw). 
De Kwink van de week is: 

 

➢ GRAPJE? LACH EROM! (onderbouw) 

➢ STOOTJE? VANG HET GOED OP! (midden-en bovenbouw) 
 

• GOUDEN REGELS 
In de maand oktober staat de eerste gouden regel centraal: 
 

Iedereen mag rustig spelen en werken, lukt dat 
niet dan laten we dat elkaar netjes merken 
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• MUZIEKPROJECT: GITAAR 
De komende zes weken zal Jago van Dam (vakleerkracht muziek) een 
muziekproject verzorgen op onze school. De kinderen van groep 4 t/m 8 krijgen 
3 weken lang op maandag gitaarles.  
 
 

• KENNISMAKEN 
Ouders/verzorgers die daar behoefte aan hebben, kunnen aanstaande dinsdag om 10:30 uur 
in de gymzaal (Kees Verkerkhal) kennismaken met onze vakleerkracht gym Kirsten Bakker. 
 

• NATIONALE SCHOOLBRENGDAG 
De kidsraad heeft afgelopen donderdag alle kinderen en ouders met een smiley 
beloond die lopend of op de fiets naar school kwamen. Het was fijn dat er zoveel 
ouders en kinderen hebben meegedaan aan deze actie. Deze actie houden we om 
de verkeersveiligheid rondom de school onder de aandacht te brengen. Ook is het 
beter voor de gezondheid en het milieu om de auto thuis te laten staan. We hopen 
daarom dat de kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school komen! 
 

• KINDERBOEKENWEEK 
Op woensdag 3 oktober begint de 
Kinderboekenweek. Het thema voor dit jaar is 
‘Vriendschap; Kom erbij!’. Tijdens de 
Kinderboekenweek zullen er op school ook weer 
een aantal leuke activiteiten op het programma 
staan. Activiteiten over het thema vriendschap, 
maar bovenal om het lezen te stimuleren. We 

willen op woensdag 3 oktober om 12:30 uur met alle kinderen de Kinderboekenweek 
officieel openen. Aansluitend vindt er een kinderboekenmarkt op het plein plaats (bij 
slecht weer in het speellokaal). De kinderen mogen zelf een kleedje meenemen en boeken 
verkopen. De boeken mogen niet meer dan €2,50 per stuk kosten. Alle (groot)ouders zijn 
van harte welkom! De kinderboekenmarkt duurt tot 13:15 uur. In de volgende weekbrief 
ontvangt u meer informatie over de activiteiten in de Kinderboekenweek.  
 

• 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?  
 

• SCHOOLAPP 
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. Met deze app zijn er nog meer mogelijkheden, waar we u tegen 
die tijd verder over zullen informeren.  
 

• ONTRUIMINGSOEFENING 
Op dinsdag 25 september zullen we een ontruimingsoefening houden. 
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• AGENDA 
Datum Activiteit 

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 Ontruimingsoefening 

25 september Zwerfafval groep 7 

26 sept. t/m 3 oktober Kinderpostzegels groep 7 en 8 (12:00 uur uit) 

26 september Luizencontrole groep 6 en 7 

26 september Van Peuter naar Kleuterochtend van 11:00 tot 12:30 uur 

26 september Teamscholing: coöperatieve leerstrategieën (’s middags) 

27 september Groepsvorming/dramales groep 6 

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

2 oktober  Vergadering Kidsraad 

2 oktober Groepsvorming/dramales groep 6  

3 oktober ANWB fietsverlichtingsactie groep 5 t/m 8 

3 oktober Opening Kinderboekenweek om 12:30 uur op het plein, 
met aansluitend een kinderboekenmarkt tot 13:15 uur 

4 oktober Dierendag 

4 oktober  Mevrouw van Es komt voorlezen 

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

9 oktober  Kinderboekenmarkt van 18:30 uur tot 20:00 uur in de school 

10 oktober School op Seefles groep 5 t/m 7 

10 oktober Laatste dag inleveren gevulde schoenendozen (operatie 
schoenendoos) 

12 oktober Kinderboekenschrijfster Annemarie Bon komt voorlezen in gr. 6 

15 t/m 17 oktober  Schoolkamp groep 8 

 

• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
29 september HWL Fruitsapdag van 10:00 tot 16:00 uur (zie bijlage) 

24 september t/m 6 
november 

Blokfluitles (dinsdagmiddag 15:30 uur) voor kinderen uit groep 
4 t/m 6 door Maasmuziek 

11 oktober Café GEZIeN: voeding en eetproblemen, 19:30 uur in 
Mijnsherenland (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 Flyer operatie schoenendoos 

o Flyer Fruitsapdag  

o Flyer Café GEZIeN 

 


