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    WEEKBRIEF 23 NOVEMBER 2018 

 ZENDING 

De afgelopen week hebben we €26,65 opgehaald, dat brengt het totaal op €288,90 

 TREFWOORD 
Werelddromen is het deelthema van volgende week. De kinderen ontdekken welke dromen 
er voor de wereld worden gedroomd. Ze vragen zich af of zij door die droom geïnspireerd 
raken om er aan mee te werken. Want een werelddroom is een droom die ons allemaal raakt 
en niet door één mens kan worden gerealiseerd. Ook Jesaja droomt zulke grote dromen. Hij 
droomt over een kind en een vredige wereld.  
De Bijbelverhalen zijn: 

 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet - Jesaja 9: 1-6 
 Een wonderlijke droom - Jesaja 11, 6-9 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar de verhalen van: 

 Mozes bij de brandende braamstruik -  Exodus 3  
 De tien plagen    - Exodus 7-9 

 
 LIEF EN LEED 
Het herstel van juf Leni de Winter is voorspoedig verlopen, maandag zal zij haar 
werkzaamheden weer oppakken. 
 

 KWINK 
Volgende week starten we met les 7: ‘zelfvertrouwen’. In de onderbouw leren 
de kinderen wat zelfvertrouwen is en in de midden- en bovenbouw ontdekken 
de leerlingen waarin ze zelfvertrouwen hebben (besef van jezelf). 
De Kwink van de week is: 
 

 VERTROUW OP WAT JE KUNT! 
 
 ZOA KRUIDNOTENACTIE 
De afgelopen week is er wat af en aan gesjouwd met dozen vol met kruidnoten. De door de 
leerlingen verkochte kruidnoten, zijn binnen gekomen en kunnen worden afgeleverd. De 
kinderen hebben totaal 1050 zakken kruidnoten verkocht en hiermee hebben ze het mooie 
bedrag van €2625,- opgehaald voor gevluchte kinderen. Wat fijn dat we op deze manier 
wat kunnen betekenen voor kinderen die minder bedeeld zijn! Meer informatie kunt u vinden 
op ZOA Kruidnotenactie  
 

 GYMLES DINSDAG 27 NOVEMBER 
Gymjuf Kirsten Bakker is volgende dinsdag afwezig. Deze ochtend krijgen de kinderen van 
groep 6 en 8 dansles van dansschool Balance'th. De groepsleerkracht zal bij deze les 
aanwezig zijn. 

 
 SINTERKLAASFEEST: LOOTJES TREKKEN GROEP 5 T/M 8 
Afgelopen week hebben de kinderen uit groep 5 t/m 8 lootjes getrokken. Ook hebben 
ze een envelop met €7,50 van de ouderraad mee naar huis gekregen. Het is de 

https://www.zoa.nl/campagne/kruidnotenactie-basisscholen/


 2018 – 2019 weekbrief 12 CBS De Schelp  2 

 

bedoeling dat ze van dit bedrag een cadeautje kopen voor degene die ze hebben 
getrokken.  
 

 VERSLAGEN OUDERGESPREKKEN ZICHTBAAR OP HET OUDERPORTAAL 
Op het ouderportaal vindt u (binnenkort) een kort verslag van de oudergesprekken 
van vorige week donderdag. 

 

 SCHOOLVAKANTIES SCHOOLJAAR 2019-2020 
Voor de vroege boekers….  

Herfstvakantie 21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020 

Goede vrijdag en paasvakantie 10 april 2020 t/m 13 april 2020 

Meivakantie 20 april 2020 t/m 1 mei 2020 

Studiedag personeel en bevrijdingsdag 4 en 5 mei 2020 

Hemelvaart 21 mei 2020 t/m 22 mei 2020 

Pinksteren 1 juni 2020 

Zomervakantie 20 juli 2020 t/m 28 augustus 2020 

 

 CAFÉ GEZIeN HOEKSCHE WAARD 
Op donderdag 29 november organiseert Café GEZIeN HW een bijeenkomst met het thema: 

“Wie, Wat, Waar… in de Hoeksche Waard.” Onder andere Stichting MEE, Regiekr8, het 

schoolmaatschappelijk werk, het algemeen maatschappelijk werk, GGD ZHZ, Pedagoog HW, 

de jeugdverpleegkundige, enz. zijn uitgenodigd. Wie zijn zij, wat kunnen zij voor kinderen en 

hun ouders betekenen, waar zijn zij te vinden? Organisaties stellen zich voor, gaan in 

gesprek en beantwoorden vragen. Tevens houden we een interactieve enquête over Café 

GEZIeN HW via Mentimeter.com. Wij zijn benieuwd naar de mening van ouders en 

professionals: Wat vinden zij tot nu toe, wat gaat goed, wat kan beter, wat missen zij, enz. 

De deur van het Dorpshart in Mijnsheerenland opent vanaf 19:30 uur (zie bijlage). 

 AFWEZIG 
Marianne van der Beek is maandag 26 november wegens scholing afwezig, juf Marleen 
Vermoen zal dan voor groep 7 staan. 
 

 AGENDA 
Datum Activiteit 

27 november Dansles tijdens gym voor groep 6 en 8 

27 november Voorleeswedstrijd groep 7 en 8 

28 november Luizencontrole groep 7 

28 november Studiemiddag team 

3 december Inloopmoment jeugdverpleegkundige Marjolein Ballieux 

5 december Sinterklaasfeest 

19 december Kerstviering v.a. 18:30 uur (meer informatie volgt volgende week) 

24 december 2018 t/m 
4 januari 2019 

Kerstvakantie 

 
 BIJLAGE: 

o Flyer Café GEZIeN 

We helpen elkaar en hulp vragen is niet raar! 


