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    WEEKBRIEF 2 NOVEMBER 2018 

• ZENDING 

De afgelopen week hebben we €23,00 opgehaald, dat brengt het totaal op €213,65 

• TREFWOORD 
Mooi gelukkig! Het geeft voldoening om iets zo mooi mogelijk te doen. We kunnen genieten 
van mooie dingen en schoonheid vrolijkt ons op. Hoeveel is er al niet mooi van zichzelf en 
heeft geen franje nodig? Deze week gaat het om de vraag: Wat draagt ‘mooi’ bij aan het 
levensgeluk van mensen? De inmiddels genezen generaal Naäman wil 
graag betalen voor zijn nieuwe, gave huid. De knecht Gehazi leert dat 
schoonheid, gezondheid en geluk niet zomaar met goud of zilver 
afgekocht kunnen worden.  
De Bijbelverhalen zijn: 

• De Naäman-ziekte    - 2 Koningen 5: 19-27 
• We danken u voor heel de schepping - gezongen gebed 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar de verhalen van: 

• De dromen van Farao    -  Genesis 41 
• Jozefs broers komen naar Egypte  - Genesis 41 

 

• KWINK 
We werken nog een week verder 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! 

 

• LIEF EN LEED 
Komende week zullen zowel juf Francisca Bieshaar en juf Leni de Winter een operatie 
ondergaan en een aantal weken moeten herstellen. Bij het zoeken naar vervanging was het 
tekort aan leerkrachten zeer voelbaar, want er is geen vervanging beschikbaar. We zijn blij 
dat we de vervanging, met passen en meten, intern hebben kunnen oplossen. De 
ouders/verzorgers van de betreffende groepen zijn hiervan op de hoogte gesteld. We 
wensen juf Francisca Bieshaar en juf Leni de Winter veel sterkte en een voorspoedig herstel 
toe. 
 

• PROBLEMEN OUDERPORTAAL PARNASSYS 
Na de update van afgelopen woensdag zijn er helaas een aantal problemen in ons 
administratieprogramma parnassys ontstaan, ook in het ouderportaal. Sinds de update zijn 
de methodetoetsen niet meer zichtbaar in het ouderportaal. Parnassys is hard aan het 
werk om deze problemen te verhelpen.  
 

• ZOA KRUIDNOTENACTIE 
Vanmiddag worden er 1020 zakjes kruidnoten besteld. Een fantastische hoeveelheid, alle 
kinderen hebben supergoed hun best gedaan, bedankt!  
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Een paar leuke feitjes: 
• Groep 6 heeft de meeste zakjes verkocht: wel 358; 
• Charlotte uit groep 4 heeft in haar eentje wel 108 zakjes verkocht! 

De levering van de kruidnoten duurt ongeveer 10 dagen. Vanaf 16 november kunnen de 
kruidnoten bezorgd gaan worden.  

 
• GESPREKSAVOND 
Donderdagavond 15 november vindt de tweede gespreksavond van dit schooljaar plaats. 
Binnenkort zult u een uitnodiging ontvangen. Als u behoefte heeft aan een gesprek kunt u 
zich via het ouderportaal aanmelden. In deze week vinden ook de voorlopige 
adviesgesprekken van groep 8 plaats. Juf Yvette Lefevere heeft hier de ouders/verzorgers 
over gemaild. 
 

• WEEK VAN RESPECT 
Volgende week is de week van Respect. Respect vinden wij 
heel belangrijk en daarom is het ook een kernwaarde van 
onze school. Met o.a. Kwink (en Trefwoord) en de gouden 
regels besteden we hier het hele schooljaar aandacht aan. 
Komende week zal er in alle groepen extra aandacht aan 
‘respect’ worden besteed.  

 

• NATIONAAL SCHOOLONTBIJT: EEN FEESTJE VOOR IEDEREEN! 
Donderdagochtend 8 november gaan we gezellig op school ontbijten! Het ontbijt is 
de beste start van de dag. De kinderen krijgen deze ochtend een gezond ontbijt wat 
voldoet aan de nieuwste richtlijnen van het Voedingscentrum. Dit wordt ondersteund 
door JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) zij willen een wereld creëren waarin 
kinderen opgroeien met een gezond beeld van voeding en beweging. Het bevorderen 
van gezond ontbijtgedrag hoort daarbij. De kinderen hoeven deze ochtend dus thuis 
niet te ontbijten. Groep 8 wel, zij ontbijten na de gym. 

 
• ONTBIJTEN MET DE WETHOUDER 

Onze school was uitgekozen om met één groep bij de burgemeester te komen 
ontbijten. Door de verbouwing in het gemeentehuis gaat het geplande ontbijt 
bij de burgemeester helaas niet door. Wel komt wethouder van Etten komt bij 
ons op school ontbijten in groep 4. We wensen hem samen met de kinderen 
een feestelijk ontbijt toe! Bij droog weer beginnen we allemaal op het 
plein, iedereen is hierbij van harte welkom. 

 

• KLEDINGBOX 
Afgelopen week hebben we €26,00 opgehaald, fijn dat er zoveel kleding wordt ingeleverd! 
Dit schooljaar komen we dan uit op €166,30. Sinds februari hebben we nu al €421,00 
gespaard. We willen van dit geld graag een mooie, moderne werkplek voor in de gang 
realiseren (voor het lokaal van groep 4). 
 

• WACHTPLEK 
Zoals u heeft kunnen zien is de wachtplek inmiddels gerealiseerd. Wat fijn dat al zoveel 
mensen hun fiets op deze wachtplek parkeren, zodat het fietspad vrij blijft voor het 
doorgaand fiets- en wandelverkeer. Hiermee bevorderen we een veilige schoolomgeving. We 
willen alle ouders/verzorgers oproepen om gebruik te maken van deze wachtplek:  

• bij het brengen voor het parkeren van de fietsen; 
• bij het halen om te wachten op uw kind(eren). 
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• KINDERDANKDAGDIENST 
Aanstaande woensdag is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. In de Hervormde kerk wordt er 
een kinderdienst gehouden met het thema ‘Alles geef ik U’. Om 15:00 uur zijn alle kinderen 
met hun ouders/verzorgers/opa’s en oma’s en andere belangstellenden van harte welkom. 
Voor de allerkleinsten is er oppas. Meer informatie leest u in de bijlage.  
 

• SNUFFELSTAGE 
De komende twee weken komt Lola Verdick (oud-leerling) stage lopen bij ons op school in 
groep 1/2b. We wensen haar een fijne en leerzame tijd bij ons toe! 
 

• AFWEZIG 
Helma Heesterman is maandag 5 november afwezig. 
Juf Marianne van der Beek is dinsdag 6 november wegens scholing afwezig, meester Bertwin 
Malenstein zal dan voor groep 7 staan.  
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

5 t/m 10 november Week van respect 

5 november Inloopmoment jeugdverpleegkundige Marjolein Ballieux (8:30 
uur) 

5 november Gitaarles voor groep 5, 6b en 7 

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 

8 november Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs voor groep 7 en 8 
(19:00 uur) 

9 november Escaperoom in de bibliotheek voor groep 8 

13 t/m 15 november Voorlopige adviesgesprekken groep 8 

14 november Luizencontrole groep 7 en 8 

15 november Gespreksavond 2 

 

• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
24 sept. /m 6 nov. Blokfluitles voor kinderen uit groep 4 t/m 6 door Maasmuziek 

7 november  Kinderdankdagdienst om 15:00 uur (zie bijlage) 

  

 

• BIJLAGE: 

o Ouderbrief Nationaal Schoolontbijt 

o Uitnodiging Kinderdankdagdienst 

  

We helpen elkaar en hulp vragen is niet raar! 

Gouden regel van november 

 

     Rekendans met Billie de Bever 


