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    WEEKBRIEF 16 NOVEMBER 2018 

• ZENDING 

De afgelopen week hebben we €19,20 opgehaald, dat brengt het totaal op €262,25 

• TREFWOORD 
Komende week kijken we naar wat een droom in je leven kan doen: motiveren, hoop geven, 
helpen volhouden, uitkomen en in duigen vallen. 
In de Bijbelverhalen komt het aspect hoop geven en helpen volhouden ook aan de orde. Het 
zijn moeilijke tijden voor de mensen in Israël, maar dromen over een mooie toekomst geven 
moed om vol te houden. 
De Bijbelverhalen zijn: 

• Immanuel  - Jesaja 7: 13-17 
• Jesaja droomt  - Jesaja 11: 1-10 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar de verhalen van: 

• Mozes geboren en het biezen mandje -  Exodus 2 
• Mozes vlucht     - Exodus 2 

 

• LIEF EN LEED 
Juf Francisca Bieshaar is vorige week vrijdag geopereerd, maar zal binnenkort nogmaals 
geopereerd moeten worden. Dit is een tegenvaller en we wensen haar dan ook veel sterkte 
en kracht toe. Het herstel van juf Leni de Winter verloopt voorspoedig en we hopen dat zij 
vanaf maandag de 26e haar werkzaamheden weer kan hervatten. 

 

 
• KWINK 

We werken nog een week verder met les 6: ‘de pest aan pesten’. De kinderen 
leren hoe ze STOP kunnen zeggen tegen pesten (onderbouw) en wat pesten 
met een ander doet (besef van de ander) 
De Kwink van de week is (respectievelijk: onder-, midden en bovenbouw): 
 

➢ ZEG STOP TEGEN PESTEN!  
➢ VERPLAATS JE IN DE ANDER! 
➢ PESTGEDRAG? VERPLAATS JE IN DE ANDER! 

 
 

• TAAL-EN REKENDANS: CADEAUTJE VAN JOGG! 
De gemeente Binnenmaas financiert samen met JOGG (landelijke aanpak voor 
een gezonde levensstijl) de wekelijkse taal-en rekendanslessen die van 
september t/m december bij ons op school gegeven worden. De methoden 
taaldans en rekendans gaan uit van het principe dat het (taal)geheugen wordt 
gestimuleerd in drie stappen: waarnemen, ervaren en toepassen. De praktijk 
wijst uit dat kinderen die met behulp van dans (beweging) oefenen, makkelijker 
en sneller leren dan kinderen die zonder dans oefenen. De kleuters genieten 
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enorm van deze lessen die door Céline Snoeij van Sport-en 
Dansstudio Binnenmaas gegeven worden. We zijn daarom 
heel blij dat JOGG (gemeente Binnenmaas) de taal-en 
rekendanslessen ook het tweede halfjaar wil 
financieren en de kleuters zo het hele schooljaar taal-en 
rekendanslessen kunnen krijgen.  
Een gezonde levensstijl voor kinderen moet de normaalste 
zaak van de wereld zijn, dat is de landelijke inzet van JOGG, 
waar de gemeente Binnenmaas zich bij heeft aangesloten. 
Onder een gezonde levensstijl wordt gezond eten, het drinken 
van water en (meer) bewegen verstaan. Door de taal-en 
rekendanslessen wordt bewegen gecombineerd met leren en 
hebben de kinderen een ‘extra’ beweegmoment! En… taal-en 
rekendans sluit ook heel goed aan bij ons speerpunt ‘de brede 
ontwikkeling’ (muziek, dans, bewegen…). 

 

• OUDERRAAD 
Samen is een kernwaarde van ons school: leerkrachten en ouders werken samen aan de 
optimale ontwikkeling van het kind (ouderbetrokkenheid 3.0). 
Ouderparticipatie is daar een onderdeel van: ouders die willen helpen met activiteiten die op 
school georganiseerd worden. De ouderraad is een goed voorbeeld van ouderparticipatie.  

➢ Denkt u aan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage, zodat de ouderraad de 

kinderen tijdens het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest kan verrassen?  

➢ Bent u de penningmeester waar de ouderraad naar op zoek is? 

➢ Komt u na elke schoolvakantie de luizenwerkgroep helpen? 

➢ Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Stuur een mailtje 

naar: or.deschelp@csgdewaard.nl 

• WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID 
Volgende week is de week van de mediawijsheid. Het thema is ‘Heb jij het 
onder de duim?’ Groep 7 en 8 gaan aan de slag met mediamasters. Dit is 
een serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media.  

 
• VAN PEUTER NAAR KLEUTEROCHTEND 
Aanstaande vrijdagochtend 23 november, van 10:30 uur tot 12:00 uur, vindt de tweede ‘van 
peuter naar kleuterochtend’ van dit schooljaar plaatst. Helpt u mee om deze ochtend onder 
de aandacht te brengen? Dat kan door het uitdelen (mailen) van de flyer aan ouders van 
peuters, het delen van het Facebookbericht of door gewoon iemand uit te nodigen!  
 

• NASCHOOLSE ACTIVITEIT MAASMUZIEK 
 

De eerste naschoolse workshopronde is achter de rug! We kunnen 
terugkijken op een succesvolle activiteit. Maasmuziek kon zelfs twee 
blokfluitgroepen starten. In januari starten we met de tweede 
naschoolse workshopronde. Er zullen dan aan twee groepen blokfluitles 
gegeven worden: een vervolgserie voor de kinderen die aan de eerste 
ronde hebben meegedaan en een groep voor beginners. In de bijlage 
vindt u meer informatie over deze blokfluitlessen. 

 

• KLEDINGBOX 
Afgelopen week hebben we €16,00 opgehaald, fijn dat er zoveel kleding wordt ingeleverd! 
Dit schooljaar hebben we al €182,30 opgehaald. 
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• AFWEZIG 
Woensdag 21 november is Helma Heesterman wegens scholing afwezig, Marianne van der 
Beek zal dan voor groep 7 staan. 
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

19 t/m 23 november Week van de mediawijsheid 

20 november  Kidsraad (2e vergadering) 

20 t/m 22 november MQ scan gym voor groep 3 t/m 8 

22 november Gespreksavond groep 6 

23 november  Van peuter naar kleuterochtend 

28 november Studiemiddag team 

5 december Sinterklaasfeest 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
24 november Intocht Sinterklaas (zie bijlage) 

 

• BIJLAGE: 

o Flyer blokfluitles op school 

o Flyer Intocht Sinterklaas Puttershoek 

 

We helpen elkaar en hulp vragen is niet raar! 
Gouden regel van november 

 


