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    WEEKBRIEF  28 SEPTEMBER 2018 

• ZENDING 

De afgelopen week hebben we €25,50 opgehaald, dat brengt het totaal op €107,70 

• OPERATIE SCHOENENDOOS 
Helpt u/helpen jullie ook mee om een kind in een ontwikkelingsland blij te 
maken? De gevulde schoenendozen kunnen t/m 10 oktober op school 
worden ingeleverd.  
 

 

• TREFWOORD 
Pakken is het thema waar we volgende week mee gaan beginnen. Dit is een belangrijk 
thema in een samenleving die sterk gericht is op privébezit. Bezit verschaft aanzien en 
status, maar schept ook verplichtingen. Het kan leiden tot een mensbeeld, waarbij de 
waarde van de mens wordt bepaald door de optelsom van zijn bezittingen. Een wereldbeeld 
waarbij wij de aarde bijna vanzelfsprekend als ons eigendom beschouwen. In dit thema 
worden de kinderen zich bewust van de menselijke neiging om zich dingen toe te eigenen. 
Het deelthema van de komende week is dan ook: ‘pakken wat je pakken kunt’. In de 
Bijbelverhalen gaat het over koning Achab die letterlijk pakt wat hij pakken kan. Respectloos! 
Hij heeft geen oog voor personen en voor tradities.  
De Bijbelverhalen van de komende week zijn: 
 

• Net als zijn vader - 1 Koningen 16: 21-33 
• Een goede deal -         1 Koningen 21: 1-7 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar de verhalen van: 

• Jakob en Esau en de zegen - Genesis 25 
• De vlucht van Jakob  - Genesis 28 

 
• 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 

 
• KWINK 
Komende week werken we verder met het thema van les 3: 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 Kwink van de week is: 
 

➢ GRAPJE? LACH EROM! (onderbouw) 

➢ STOOTJE? VANG HET GOED OP! (midden-en bovenbouw) 
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• KINDERBOEKENWEEK 
Aanstaande woensdag 3 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema 

is vriendschap. Natuurlijk besteden wij op De Schelp hier ook aandacht 

aan. We starten op woensdag 3 oktober om 12:30 uur op het plein met 

het Kinderboekenweeklied van Kinderen voor Kinderen en daarna is er een 

kleedjesboekenmarkt waar alle leerlingen aan mee kunnen doen.  Als je 

mee wilt doen, neem dan een eigen kleedje mee en wat boeken om te verkopen. Verzin 

vooraf een prijs, de boeken mogen niet duurder zijn dan €2,50 per stuk. Om 12:30 uur 

mogen de kleuters uit de klas opgehaald worden door hun ouders/ verzorgers en samen 

naar het grote plein gaan om hun kleedje alvast klaar te leggen. De andere kinderen mogen 

als de bel gaat, naar buiten om een plekje te zoeken. 

Tijdens de Kinderboekenweek komt Mevrouw van Es voorlezen, gaan de kinderen aan 

elkaar voorlezen, gaan ze voorlezen aan de kinderen van Kivido en de kinderen van 

peuterspeelzaal De Ringeling. In de klas gaan we aan de slag met gedichten over 

vriendschap. In groep 6 komt er ook een kinderboekenschrijfster, Annemarie Bon, over 

haar boeken vertellen. 

• VAKLEERKRACHT GYM 
We zijn blij dat er ook voor de donderdag een vakleerkracht gym gevonden is. Aanstaande 
donderdag zal hij beginnen. De lestijden zijn als volgt: 

• 8:30 uur - groep 8 

• 9:15 uur - groep 7 
• 10:00 uur` - groep 6 

 
• SCHOOLAPP 

In de vorige weekbrief heeft u kunnen lezen dat er aan onze website ook 
een app gekoppeld is, zodat u de website ook via u smartphone kunt 
raadplegen. U kunt de app downloaden bij de Appstore of Playstore - 
U zoekt op Csg de Waard. De weekbrief kunt u op de website vinden en 
als u de app gedownload heeft ontvangt u een push-bericht op het 
moment dat de weekbrief (of andere berichten) op de website geplaatst 

zijn. De weekbrief die wij op de website plaatsen is wel minder uitgebreid dan welke via de 
mail verstuurd wordt, dit i.v.m. de privacywet. Als u geen push-berichten wilt ontvangen 
kunt u dat zelf op uw smartphone instellen. We zijn bezig om de mogelijkheden van deze 
schoolapp verder uit te breiden en zullen u daarvan op de hoogte houden. 
De eerste keer inloggen: In het scherm dat verschijnt klikt u op: Wachtwoord vergeten 
Dus niet eerst uw e-mailadres invullen.  
Let op: Het e-mailadres dat u gaat invullen moet hetzelfde zijn als in het 
administratiesysteem ParnasSys van de school staat. Met het invullen van uw e mailadres 
controleert dit systeem namelijk of u ouder/verzorger bent. Vervolgens wordt u direct aan de 
groep of groepen waar uw kind of kinderen zitten gekoppeld. Mocht u niet meer weten welk 
e-mailadres geregistreerd staat in het administratieprogramma van de school, dan kunt u dit 
navragen bij de school.  
 

• WACHTPLEK  
Mede dankzij Buurt Bestuurt! heeft de gemeente Binnenmaas toegezegd om een wachtplek 
voor ouders bij de ingang van de school te gaan maken, zodat het fietspad vrij kan blijven 
voor fietsers en wandelaars. Op deze manier ontstaat er een veiliger situatie en hoeft u niet 
in het gras te gaan staan! De huidige wachtplek bij de ingang naast de bergingen 
(overkapping) zal door de gemeente verplaatst worden naar de ingang van onze school bij 
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de blauwe schelp (tussen De Schelp en de Petrus Datheenschool). Zodra we weten wanneer 
de werkzaamheden beginnen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.  
 

• ANWB FIETSVERLICHTINGSACTIE 
Het wordt ’s avonds steeds eerder donker en de wintertijd is 
in aantocht. Tijd om de fiets(en) van uw kind(eren) weer in 
orde te maken/ te controleren, zodat ze veilig verlicht over 
straat kunnen. Wij werken daar als school graag aan mee, 
want ook wij vinden de veiligheid van onze kinderen 
belangrijk. Daarom doen we ook dit jaar weer mee aan de 
ANWB Fietsverlichtingsactie. Op deze manier zorgen we er 

samen voor dat het fietsverkeer veiliger wordt. Op woensdagochtend 3 oktober zullen de 
fietsen van de leerlingen van groep 5 t/m 8 op school, door een aantal vrijwillige 
(groot)ouders gecontroleerd worden. Het zou fijn zijn als u thuis de fiets alvast wilt 
controleren met bijgevoegde checklist. 
 

• STUDIEMIDDAG TEAM 
Met het team hebben we afgelopen woensdag de eerste scholingsbijeenkomst gehad over 
coöperatieve leerstrategieën. Door het toepassen van coöperatieve werkvormen 

o zijn alle kinderen actief en betrokken tijdens de les; 
o komt er meer variatie in de lessen; 
o krijgen de kinderen meer plezier in school en…  
o worden de leerprestaties en het zelfvertrouwen van de leerlingen 

verhoogd 
Tijdens deze studiemiddag hebben we niet alleen de theorie toegeëigend, 
maar ook geoefend met verschillende coöperatieve werkvormen, zoals mix & 
ruil, tweepraat, tafelrondje en tweegesprek. Mocht u één van deze termen 
thuis te horen krijgen dan weet u waar het vandaan komt, want… de 
coöperatieve werkvormen gaan we toepassen in onze lessen.  
 

• ONTRUIMINGSOEFENING 
Op donderdag 4 oktober zullen we weer een ontruimingsoefening houden. De oefening van 
afgelopen dinsdag is goed verlopen, er zijn wel nog een paar kleine verbeterpunten die we 
d.m.v. een aantal oefeningen willen verbeteren. 
 

• OUDERRAAD 
Het jaarverslag en het financieel verslag van de ouderraad over 2016-2017 en de begroting 
over 2018-2019 liggen ter inzage op school (bij onze conciërge Rosita). 
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

26 sept. t/m 3 oktober Kinderpostzegels groep 7 en 8  

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

9 oktober Voorlezen op Peuterspeelzaal de Ringeling door leerlingen uit 
groep 5  

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  

12 oktober Kinderboekenschrijfster Annemarie Bon komt voorlezen in gr. 6 

15 t/m 17 oktober  Schoolkamp groep 8 

15 oktober Gitaarles van vakleerkracht muziek Jago van Dam voor groep 5 
t/m 7 

16 oktober  Zwerfafval opruimen met Puttershoek Schoon: groep 6 

 

• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
29 september HWL Fruitsapdag van 10:00 tot 16:00 uur Ritselaarsdijk 

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 Checklist ANWB Fietsverlichtingsactie 

o Flyer Café GEZIeN 

 


