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     WEEKBRIEF 12 oktober 2018 

• ZENDING 

De afgelopen week hebben we €26,80 opgehaald, dat brengt het totaal op 

€167,20 

• OPERATIE SCHOENENDOOS 
In een week tijd zijn we van 8 op 24 gevulde schoenendozen uitgekomen, fijn! 
Volgende week kunnen we het definitieve aantal schoenendozen bekend maken. 
 

• TREFWOORD 
We starten volgende week met het thema ‘verfraaien’. Fraai is mooi. Wij leven in een 
samenleving waar heel veel wordt uitgegeven aan cosmetica, reclame, mode, faceliften. Dat 
is begrijpelijk want de mens is een esthetisch wezen en gevoelig voor mooi. Maar mooi is 
niet allesbepalend. In dit thema gaan we luisteren naar het verhaal van de Syrische generaal 
Naäman. Naämans indrukwekkende uniform weerspiegelt de hoge sociale positie die hij in 
het leger inneemt. Tegelijkertijd verhult dat prachtige uniform dat er onder dat fraaie jasje 
een zieke man schuil gaat. Naäman is melaats en wordt (in die tijd) dus als onrein gezien. 
De imposante generaal schaamt zich voor zijn uiterlijk. 
De Bijbelverhalen van de komende week zijn: 
 

• Een stoere generaal - 2 Koningen 5 
• Op reis   -         2 Koningen 5 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar de verhalen van: 

• Jozefs dromen en de jas     -  Genesis 36 
• Jozef in de put   - Genesis 37 

 

• KWINK 
De laatste week voor de herfstvakantie gaan we verder met les 4: 
‘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!  
 
• EVEN VOORSTELLEN 
Hallo! Ik ben Thomas Habraken en ik ben 25 jaar oud. Vorige week ben ik gestart 
als gymdocent hier op school voor de donderdag. Op maandag en vrijdag sta ik 
op de Meridiaan in Dordrecht. Ik ben opgegroeid in Raamsdonksveer, maar nu 
wonende met mijn vriendin in Uden. Na mijn diploma behaald te hebben aan de 
ALO, ben ik mijn master Bewegingswetenschappen gaan volgen op de Vrije 
Universiteit van Amsterdam. Naast dat ik veel in de gymzaal sta, ben ik ook vaak 
te vinden op het voetbalveld bij UDI '19. Hier train ik de jongens Onder 15. Ik 
heb ontzettend veel zin om in ieder geval voor het komende jaar de gymlessen te 
geven op deze school, dus jullie zien mij waarschijnlijk nog wel ergens rondlopen! 
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• KINDERBOEKENWEEK 
De laatste week van de Kinderboekenweek stond, hoe kon het ook 
anders, in het teken van (voor)lezen: voorlezen aan elkaar, voorlezen 
bij de PSZ de Ringeling en voorlezen bij Villa Putter! Een feest voor 
de kinderen die mochten voorlezen, maar ook voor de kinderen die 
voorgelezen werden. Als klap op de vuurpijl heeft 
kinderboekenschrijfster Annemarie Bon ook nog uit eigen werk 
voorgelezen in groep 6! Ook heeft elke groep een gedicht over het 
thema vriendschap gehouden, deze mooie gedichten hangen op in 
de hal van de school. 
 

• ONTRUIMINGSOEFENING 
Drie maal recht is scheepsrecht! Dat was goed merkbaar, want de onverwachte 
ontruimingsoefening van afgelopen dinsdagmiddag verliep heel vlot: binnen 3 minuten 
konden alle kinderen weer terug naar binnen. Het alarm zal binnenkort bijgesteld worden, 
zodat het overal op school en op het plein duidelijk te horen is.  
 

• SCHOOL OP SEEF 
Tijdens de eerste praktische verkeersles (School op Seef) van dit 
schooljaar hebben de kinderen hun fietsvaardigheid geoefend en 
dat was heel nuttig, want nog niet alle leerlingen bleken zo 
behendig te zijn, als ze hadden gedacht! Bedankt SoS vrijwilligers 
voor jullie tijd en inzet voor de kinderen van onze school. Wilt u de 
SoS- groep komen versterken? Neem dan even contact op met de 
school. Uw hulp is van harte welkom! 

 

• U WILT TOCH OOK DAT UW KIND VEILIG THUISKOMT? 

Als u dit leest denkt u vast: "Ja, hoor weer een oproep aan mij voor een "klusje" op school". 
En ja, zo sceptisch was ik ook vorig jaar. Maar lees even een keertje verder. Denk eens 
verder na over verkeerslessen in de praktijk, dit is volgens mij een zeer belangrijk onderdeel 
van de verkeersles in de klas! Want we willen allemaal toch graag dat ons kind veilig thuis 
komt.   
Natuurlijk is uitleg over ‘hoe gedraag je je in het verkeer’ een taak van de ouders. Maar 
eigenlijk merkte ik dat ik als ouder zeker niet altijd zelf het goede voorbeeld gaf. Ik zag en 
leerde dat de School op Seef lessen echt iets bijdragen, terwijl het uiteindelijk maar een paar 
woensdagochtenden van mijn tijd kostte. Op een ochtend ging ik samen met een andere 
ouder (of opa) op pad met een klein groepje. De kinderen waren heel enthousiast, wilden 
graag iets leren, leren ook van elkaar en het waren dus echt leuke leerzame ochtenden. 
Eenmaal buiten komen de verkeerslessen echt tot leven. En ja, er viel bij alle kinderen zeker 
nog wat te leren! Is het ook niet zo dat kinderen vaker iets aannemen van vreemden 
(vreemde ogen dwingen)?  Inmiddels is mijn dochter naar de middelbare school en ontving 
ik een mailtje van Helma of ik wilde meehelpen bij School op Seef 
lessen. Nou, ja eigenlijk was het een soort noodkreet, omdat het blijkt 
dat ze geen ouders kan vinden om te helpen bij de School op Seef 
lessen. Daarom schrijf ik nu dit stukje, er is toch zeker wel één ouder 
aan wie ik dit stokje over kan dragen en dus na dit stukje denkt: Ik ga 
op die paar woensdagochtenden helpen zodat we er samen alles aan 
doen om elk kind op De Schelp veilig thuis te laten komen! Voor uw 
agendaplanning het zijn de volgende data:, woensdag 31 oktober, 
woensdag 3 maart, woensdag 27 maart, woensdag 15 mei, woensdag 
26 juni, reservedag is woensdag 5 juni. 
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• SCHOOLKAMP GROEP 8 
Komende maandag gaat groep 8, onder begeleiding van juf Yvette 
Lefevere, juf Anneke van Bleek, juf Bianca de Jonge en juf Janneke 
Snoeij op schoolkamp naar Heino. Ze zullen maandagochtend, 
inmiddels traditiegetrouw, uitgezwaaid worden door alle leerlingen van 
de school. We wensen hen hele goede dagen en veel plezier toe!  
Juf Anneke van Bleek zal op maandag en dinsdag vervangen worden 

door juf Laura Meijerink. Juf Bianca de Jonge zal op maandag en dinsdag vervangen worden 
door juf Suzanne Zijderveld. Voor juf Janneke Snoeij is het niet gelukt om vervanging te 
vinden en dat betekent dat de ondersteuning van maandag t/m woensdag komt te vervallen.  
 

• OPLEIDING VAKBEKWAAM GYM 
Juf Marianne van der Beek is begonnen aan de tweejarige opleiding vakbekwaam gym. Voor 
haar opleiding zal zij komende weken aan een aantal kinderen uit groep 3 t/m 8 een paar 
vragen stellen over de gymlessen. De informatie zal zij anoniem verwerken en is alleen 
bestemd voor haar opleiding. Mocht u niet willen dat er aan uw kind een aantal vragen 
gesteld worden, dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind. 
 

• KLEDINGBOX 
Inmiddels is de kledingbox dit schooljaar al vier keer geleegd en hebben we al €120,30 
opgehaald. Fijn dat zoveel mensen hun kleding bij ons op school inleveren. Het is er nog niet 
van gekomen om al een bestemming te zoeken voor dit geld: iets moois voor de school of 
het steunen van een goed doel? We hopen u hier na de herfstvakantie meer over te kunnen 
vertellen.  
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

15 t/m 17 oktober  Schoolkamp groep 8 

15 oktober Gitaarles van vakleerkracht Jago van Dam voor gr. 4, 5 en 6 A 

16 oktober  Zwerfafval opruimen met Puttershoek Schoon: groep 6 

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

29 oktober Gitaarles van vakleerkracht Jago van Dam voor gr. 5, 7 en 6B 

30 oktober MR vergadering 

31 oktober Luizencontrole 

31 oktober School op Seefles groep 1 t/m 4 (zonder fiets) 

 

• 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 

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

23 t/m 26 oktober Zwemvierdaagse zwembad De Wellen ’s Gravendeel (zie bijlage) 

 

• BIJLAGE: 

o Flyer zwemvierdaagse 

o Flyer Tennisvereniging ‘open Tenniskids’ 
 

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

mailto:jeugd@tvputtershoek.nl

