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     WEEKBRIEF 5 oktober 2018 

• ZENDING 

De afgelopen week hebben we €32,70 opgehaald, dat brengt het totaal op €140,40 

• OPERATIE SCHOENENDOOS 
Er zijn al 8 schoenendozen op school ingeleverd, maar er kan nog veel meer 
bij….. Wilt u ook een kind gelukkig maken? Lever t/m aanstaande 
vrijdagochtend 12 oktober in. 

 

• LIEF EN LEED 
We zijn blij u te kunnen vertellen dat juf Yvette Lefevere eind maart haar eerste kindje 
verwacht. We wensen haar een voorspoedige zwangerschap toe. Over de vervanging zullen 
we u tegen die tijd informeren.  
 

• TREFWOORD 
Pakken wat je niet kunt vasthouden is het thema van komende week. Er zijn dingen die je 
niet kunt vastpakken, maar wel kunt afpakken. Zoals een idee, een goede naam of je jeugd. 
Deze week ontdekken kinderen dit fenomeen en bedenken wat er gebeurt als dit (af)gepakt 
wordt. De Bijbelverhalen vertellen over koning Achab die zonder respect familie-eigendom 
afpakt. Daarbij schuwt hij afschuwelijke daden niet. Zoals je mag verwachten, laat God 
hierna van zich horen. 
De Bijbelverhalen van de komende week zijn: 
 

• Toch gekregen - 1 Koningen 21: 8-16 
• Slecht nieuws  -         1 Koningen 21: 17-29 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar de verhalen van: 

• Jakob bij Laban   -  Genesis 29 
• Jakob ontmoet Ezau   - Genesis 31, 33 

 
• KWINK 

Volgende week starten we met les 4, het thema is ‘complimenten geven’. De 
kinderen leren wanneer ze een compliment kunnen geven en wat een 
compliment doet met de groep (relaties hanteren). 
De Kwink van de week is: 
 

➢ GEEF EEN (STERK) COMPLIMENT!  
 
• STAGIAIRE 
Hallo, mijn naam is Maggie Makkenze. Ik ben 19 jaar oud en woon in Klaaswaal. Dit 
halfjaar (tot januari) ben ik de stagiaire van groep 6. 
Ik heb de afgelopen 3 jaar de opleiding onderwijsassistent gedaan in Rotterdam, na 
deze met succes te hebben afgesloten ben ik afgelopen september begonnen met de 
Pabo opleiding ook in Rotterdam.  
Ik hoop er dit schooljaar een leuk, gezellig en vooral leerzaam jaar van te maken met 
de leerlingen in groep 6. Groetjes Maggie  
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• KINDERBOEKENWEEK 
Ondanks dat de techniek ons afgelopen woensdag in de steek liet, 

kunnen we terugkijken op een gezellige opening van de 

Kinderboekenweek. Nadat we het lied ‘Kom erbij’ gezongen hadden 

kon de kleedjesmarkt van start. Het hele schoolplein lag vol met 

kleedjes met daarop boeken die verkocht konden worden. Er werd 

heel wat afgehandeld! Veel kinderen zijn met meer boeken naar 

huis gegaan dan waarmee ze gekomen waren. Daar zijn we heel blij 

mee, want lezen is niet alleen heel belangrijk, maar ook erg leuk! 

Donderdag hebben alle kinderen kunnen genieten van de 

voorleeskunsten van mw. Van Es. Volgende week staan er nog een 

aantal activiteiten op het programma die in het teken van lezen staan: voorlezen aan elkaar, 

aan de kinderen van Kivido en de Ringeling en kinderboekenschrijfster Annemarie Bon komt 

in groep 6. 

• KINDERBOEKENMARKT 
Op zoek naar een cadeau of een verrassing dat leuk én leerzaam is? 
Elk schooljaar organiseren wij in de Kinderboekenweek samen met de plaatselijke 
boekwinkel een kinderboekenmarkt. Arie Hagers van ‘Bij Arie’, de nieuwe boekwinkel in 
Puttershoek, neemt deze activiteit vol enthousiasme over van Marjan Houtman. 
Aanstaande dinsdag zal de hal bij de vides vol liggen met boeken die ’s avonds tussen 
18:30 uur en 20:00 uur gekocht kunnen worden (er kan zowel gepind als contant 
betaald worden). Overdag kunnen de kinderen (en ouders) al rond de tafels lopen en de 
boeken bekijken. Van de opbrengst is 10% voor de school bestemd en kunnen we boeken 
kopen om de schoolbibliotheek aan te vullen.  

ACTIE  
Bent u dinsdagavond niet in de gelegenheid dan is het ook mogelijk om tijdens de 
Kinderboekenweek bij ‘Bij Arie’ in de winkel een boek te kopen. Als u dan de naam 
van de school vermeld, zal 20% van de opbrengst bestemd zijn voor de 
schoolbibliotheek. Dit alles met als doel het lezen te stimuleren en de kinderen hier 
enthousiast voor te maken.  
 

• ZOA KRUIDNOTENACTIE 
Als school willen we graag een steentje bijdrage om kinderen in nood te helpen. Daarom 
doen we dit jaar mee met de kruidnotenactie van ZOA. Groep 3 t/m 6 doet aan deze actie 
mee, kinderen uit andere groepen die ook mee willen doen kunnen bij onze conciërge Rosita 
een formulier ophalen. Groep 3 t/m 6 krijgt maandag een gastles van een medewerker van 
ZOA, om de kinderen te vertellen over het doel waarvoor zij zich gaan inzetten. ZOA is een 
christelijke noodhulp-en wederopbouworganisatie die zich inzet voor mensen in 
crisisgebieden. De formulieren kunnen t/m maandag 29 oktober (zie bijlage). 

 
• ANWB FIETSVERLICHTINGSACTIE 

Bijna alle fietsen van de kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn weer 
gecontroleerd, zodat de kinderen veilig verlicht in het donker op pad 
kunnen. Met dank aan de twee vrijwillige opa's die de fietsen 
gecontroleerd hebben en zelfs een paar kleine reparaties hebben 
uitgevoerd; bedankt! 

 

• ONTRUIMINGSOEFENING 
De ontruimingsoefening is weer goed verlopen. Voor de herfstvakantie zullen we nog een 
onverwachte ontruimingsoefening houden.  
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• JEUGDFONDS SPORT&CULTUUR 
Wil uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater, dansen) deelnemen? Maar 
heeft u daarvoor niet voldoende geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan u helpen!  
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele kleding en/of 
attributen die nodig zijn.  
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan worden door 
intermediairs. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de 
opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare 
school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een 
maatschappelijk werker.  
Op onze school is juf Anneke van Bleek intermediair. Zij kan voor uw zoon/dochter de 

aanvraag indienen. Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland staan alle spelregels 

en een overzicht met intermediairs. 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

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

8 oktober Gastles ZOA kruidnotenactie voor groep 3 t/m 6 

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 
4a, 4b, 6 en 8 

16 oktober  Zwerfafval opruimen met Puttershoek Schoon: groep 6 

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

 

• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
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  

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 

17 oktober Open Tenniskids middag, sportlaan 9 Maasdam van 14:00 tot 
16:00 uur. Aanmelden: jeugd@tvputtershoek.nl 

 

• BIJLAGE: 

o Flyer kinderboekenmarkt Bij Arie 

o Informatiebrief ZOA Kruidnotenactie 

o Nieuwsbrief TSO 

 

Iedereen mag rustig spelen en werken, lukt dat niet dan 
laten we dat elkaar netjes merken 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland
mailto:jeugd@tvputtershoek.nl

