
      WEEKBRIEF 19 oktober 2018 
• ZENDING 

De afgelopen week hebben we €23,45 opgehaald, dat brengt het totaal op €190,65 

• OPERATIE SCHOENENDOOS 
Afgelopen maandag hebben we 27 gevulde schoenendozen mee kunnen geven, bedankt! 

• TREFWOORD 
Na de herfstvakantie gaan we verder met het thema ‘verfraaien’. Waarom 
mooier? Achter een fraaie façade kun je veel verbergen. Een nette, gepaste 
outfit wordt op prijs gesteld en een hippe uitstraling zorgt dat je erbij hoort. 
De kinderen ontdekken waarom mensen iets mooier willen maken. In de 
Bijbelverhalen wordt beschreven welke moeite Naäman doet om genezing te 
vinden. Hij vindt dat zijn zieke en lelijke huid niet past bij zijn 
indrukwekkende positie als generaal. 
De Bijbelverhalen zijn: 

• Op reis met een kar vol dure spullen - 2 Koningen 5: 5-8 
• God is gratis      -         2 Koningen 5: 9-19 

Groep 1 en 2 luisteren naar de verhalen van: 
• Jozef bij Potifar      -  Genesis 39 
• De schenker en de bakker   - Genesis 40 

• KWINK 
Na de herfstvakantie starten we met les 5: ‘conflicten’. De kinderen leren hoe ze 
zelf een ruzie/conflict op kunnen lossen (keuzes maken). 
De Kwink van de week is: 

➢RUZIE? LOS HET SAMEN OP!  
➢CONFLICT? ZOEK HET SAMEN UIT! 

• SCHOOLKAMP GROEP 8 
Moe, maar voldaan zijn de kinderen van groep 8 woensdag aan het 
einde van middag teruggekomen van het schoolkamp. Ze kunnen 
terugkijken op drie fantastische kampdagen in Heino, waar ze veel 
plezier hebben gehad. Het weer was een cadeautje 😊 . We zijn blij 
dat ze allemaal gezond en wel zijn teruggekomen. We bedanken de 
leerkrachten die mee zijn geweest voor hun inzet, begeleiding en 
goede zorgen. En natuurlijk ook alle kinderen uit groep 8, want 
zonder hun positieve en enthousiaste bijdrage was het lang niet zo 
gezellig geweest! 

• TSO FACTUUR 
Na de herfstvakantie krijgen we de laatste dagen van oktober. Dat betekent dat begin 
november de facturen weer verzonden worden voor de afgenomen TSO-dagen van 
uw kind(eren) in de maanden augustus, september en oktober. 
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• KINDERBOEKENWEEK 
Elke groep heeft in het kader van de kinderboekenweek een gedicht 
gemaakt, deze mooie gedichten hangen op in de hal van de school. 
De moeite waard om even te lezen! 
De kinderboekenmarkt van Bij Arie, heeft het mooie bedrag van 
€1050,- opgebracht. We kunnen €125,- besteden aan boeken voor 
in de groep. 

•TEKENWEDSTRIJD VOOR KINDEREN 
De gemeenten van de Hoeksche Waard werken samen aan één Omgevingsvisie: een plan 
dat richting geeft aan de ontwikkelingen in de Hoeksche Waard. Ook de kinderen in de 
Hoeksche Waard willen ze graag betrekken bij deze visie. Dit doen ze door het organiseren 
van een tekenwedstrijd voor kinderen: “Hoe leuk is jouw dorp? Vertel het met een tekening!” 
Ze nodigen kinderen in het basisonderwijs uit om een tekening te maken waarin ze laten 
zien wat ze mooi vinden aan hun dorp of de omgeving waar zij wonen. Van alle inzendingen 
maken ze een één groot kunstwerk dat een mooie plek krijgt in het gemeentehuis. Meer 
informatie kunt u vinden in de bijlage en op de website http://www.waardmakers.nl/ 

• KLEDINGBOX 
Afgelopen week kon de kledingbox alweer geleegd worden en hebben we €20,00 opgehaald, 
fijn dat er zoveel kleding wordt ingeleverd! Dit schooljaar komen we dan uit op €140,30 

• WACHTPLEK 
Van woensdag 24 t/m vrijdag 26 oktober zal de wachtplek bij de ingang van de school 
gerealiseerd worden. Na de vakantie kunt u daar gaan staan om uw kind op te wachten, 
zodat het fietspad vrij is voor het doorgaand fiets- en wandelverkeer! 

• AGENDA 

• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie

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

30 oktober MR en OR vergadering

31 oktober Luizencontrole

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

5 t/m 10 november Week van respect

5 november Teamscholing ‘coöperatieve leerstrategieën’ (vanaf 15:30 uur)

7 november Doekunst groep 3 en 4

7 november Dankdag voor gewas en arbeid

8 november Nationaal Schoolontbijt

Datum Activiteit

24 sept. /m 6 nov. Blokfluitles voor kinderen uit groep 4 t/m 6 door Maasmuziek
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• BIJLAGE: 

o Flyer tekenwedstrijd: Hoe leuk is jouw dorp? 

o Nieuwsbrief OR en MR        

23 t/m 26 oktober Zwemvierdaagse zwembad De Wellen ’s Gravendeel 

24 oktober Herfstpompoentjes maken bij AnkieSstudio in Puttershoek, van 
10:00 uur tot 11:30 uur. €12,50  http://www.ankiesstudio.nl/
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