
 2018 – 2019 weekbrief 13 CBS De Schelp  1 

 

    WEEKBRIEF 24 NOVEMBER 2018 

• ZENDING 

De afgelopen week hebben we €21,90 opgehaald, dat brengt het totaal op €310,08.  

• TREFWOORD 
Meetellen is het thema wat tot aan de kerstvakantie centraal staat. Meetellen en serieus 
genomen worden zijn de basisbehoeften van ieder mens. Niemand mag vergeten worden, 
iedereen moet even zwaar meetellen. De werkelijkheid is anders. Sommige mensen of 
groepen vinden dat ze achtergesteld worden, over het hoofd worden gezien. Met Kerst lezen 
we, vanuit het Lucas evangelie, over de geboorte van Jezus. Hij maakt duidelijk dat God een 
zwak heeft voor de minste, de eenvoudige mens. Komende week luisteren we naar de 
Bijbelverhalen, waarin God zich tot Maria richt, een eenvoudig meisje dat meetelt in de 
geschiedenis van een heel volk. Zij wordt de moeder van de Messias. 
De Bijbelverhalen zijn: 

• Een engel in de tempel  - Lucas 1: 5-24 
• Een gewoon en bijzonder meisje - Lucas 1: 26-56 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar de verhalen van: 

• De uittocht uit Egypte -  Exodus 13 
• Door de woestijn  - Exodus 15 

 
• LIEF EN LEED 
We zijn blij dat juf Leni de Winter maandag haar werkzaamheden heeft kunnen hervatten. 
De klachten die juf Francisca Bieshaar ondervindt zijn nog steeds niet verholpen. Ze wacht 
op een oproep voor de operatie. We wensen haar veel sterkte toe. 
 

• KWINK 
We gaan verder 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! 
 

• SINTERKLAASFEEST 
Donderdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen op school gezet 
en vrijdagochtend bleek daar ook wat lekkers in te zetten. Voor de kinderen uit de 
hogere groepen hebben de pieten ook wat lekkers achter gelaten. Vrijdagochtend 
bij binnenkomst bleek er een paard in de gang te staan, met daarop het zadel 
van het paard van Sinterklaas… wat is er toch allemaal aan de hand??? 
 
Woensdag brengt Sinterklaas, samen met zijn Pieten een bezoek aan onze school. Alle 
(groot)ouders zijn van harte welkom om bij de aankomst van de Sint op het schoolplein 
aanwezig te zijn. We verwachten Sinterklaas met zijn Pieten om 8:30 uur op school. Het is 
deze ochtend de bedoeling dat de leerlingen op het plein hun eigen leerkracht opzoeken en 
daar al zingend en dansend wachten op de komst van de Sint.  
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Surprises mogen dinsdagmiddag tussen 16:00 uur en 16:30 uur of woensdagochtend vanaf 
8:00 uur alvast in de klas worden gebracht.  
De gymles van groep 3/4, 4, 5 en 7 gaat deze ochtend gewoon door. Voor groep 3/4 en 4 
zal de tijd iets aangepast worden.   

 
• SCHOOLKAMPIOEN NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD 

Dinsdagmiddag hebben vier leerlingen uit groep 7 en 8 gestreden 
om voorleeskampioen van De Schelp te worden. Het was een 
spannende wedstrijd en het voorleestalent was groot. De 
deskundige jury: Caroline Vieveen, Kor van der Heiden en Henk 
van Noordwijk, allemaal oude bekenden van onze school, hadden 
een zware taak. Maar ze waren het unaniem eens dat Floor 
Baasten uit groep 7 de voorleeskampioen van onze school is! 
Ze heeft voorgelezen uit het boek: De regels van Floor (hoe 

toepasselijk😊). In januari zal zij onze school vertegenwoordigen 

bij de voorrondes van de nationale voorleeswedstrijd.  
 

• STUDIEMIDDAG TEAM 
Woensdagmiddag hebben wij als team bij elkaar gezeten en zijn we aan het werk gegaan 
met onze speerpunten: brede ontwikkeling (gericht op cultuur en techniek), identiteit en 
ouderbetrokkenheid. 
We hebben middels diverse interactieve en coöperatieve werkvormen nagedacht over: 

• het aanbod van cultuuronderwijs: cultuuronderwijs bestaat uit de elementen: 
kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie. We hebben onderzocht of in ons 
aanbod alle elementen voldoende aan bod komen. Ook hebben we nagedacht over 
de manier waarop wij het cultuuronderwijs bij ons op school willen aanbieden; 

• Wetenschap&techniek: hoe willen we het bij ons op school vormgeven en hoe 
kunnen we het verweven in ons onderwijs?; 

• de tien criteria van ouderbetrokkenheid 3.0: hoe kunnen we 
de ouders betrekken bij het bepalen van onze visie op 
ouderbetrokkenheid 3.0?; 

• onze identiteit: met behulp van het voetstappenspel zijn we 
met elkaar in gesprek gegaan over (de zichtbaarheid van) de 
christelijke kernwaarden, onze visie op identiteit en onze 
huidige methode voor levensbeschouwing (Trefwoord).  

Met al deze input kunnen de kwaliteitsteams verder aan het werk. 
Het was een inspirerende middag, waarin we weer een stapje 
dichterbij het realiseren van onze missie zijn gekomen:  

Vanuit onze christelijke levensovertuiging werken we samen aan een optimale brede ontwikkeling van 

onze kinderen, waarin we de kinderen inspireren tot het ontwikkelen van hun talenten. 

• SCHOOLKLIMAAT 
Het speerpunt schoolklimaat heeft de afgelopen twee jaar een belangrijke plaats in 
genomen. We hebben onderzoek gedaan en veel maatregelen genomen om het 
schoolklimaat te verbeteren: 

➢ we hebben onze kernwaarden bepaald: respect, samen, gelukkig (talent en 
inspirerend); 

➢ we hebben in 2017 een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 
aangeschaft voor groep 1 t/m 8: de methode Kwink. Schoolbreed werken we met 
hetzelfde thema, elke groep op zijn eigen niveau; 

➢ we starten elk schooljaar met groepsvormingslessen (de gouden weken) om een 
positief klimaat te bevorderen; 
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➢ de leerkrachten stellen samen met de kinderen aan het begin van het schooljaar 
de groepsregels op; 

➢ we hebben aan de hand van onze kernwaarden de drie gouden schoolregels 
opgesteld en deze worden in de klassen besproken/aangeleerd: 

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

o We helpen elkaar en hulp vragen is niet raar 
o Wees jezelf en pas je aan, dan zal het met elkaar beter gaan 

➢ op initiatief van de Kidsraad hebben we gescheiden pauzes ingevoerd (groep 3 
t/m 5 en groep 6 t/m 8); 

➢ het schoolplein is verfraaid, waardoor de kinderen meer uitdaging hebben om te 
bewegen en met elkaar te spelen: nieuw speeltoestel, pannakooi, tafeltennistafel, 
stuk groen schoolplein. 

Uit de vragenlijst sociale veiligheid die we in februari 2018 hebben afgenomen is gebleken 
dat al deze maatregelen een positief effect hebben. We zijn hier heel blij mee, want een 

positief schoolklimaat, waarin de kinderen zich veilig voelen is 
de basis om tot ontwikkeling te komen. Om een positief 
schoolklimaat in stand te houden, zullen we de gemaakte 
afspraken handhaven. We zijn er ons van bewust dat we aan 
een positief schoolklimaat moeten blijven werken, dat is nooit 
afgerond. Onze slogan, met onze kernwaarden heeft daarom 
een vaste plek in onze school gekregen. 

• KERSTVIERING 
Op woensdagavond 19 december willen we met alle kinderen van onze school het 
Kerstfeest vieren in de Gereformeerde Kerk in Puttershoek. De kerk is helaas niet groot 
genoeg om dit met alle kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes tegelijk te vieren. We 
zullen daarom twee vieringen houden: 

➢ 18:30 uur tot 19:15 uur voor groep 1 t/m 4 
➢ 19:45 uur tot 20:30 uur voor groep 5 t/m 8 

Alle leerlingen mogen twee volwassenen en hun broertjes en zusjes meenemen naar de 
kerk, dit i.v.m. het aantal stoelen en de veiligheid.  
We begrijpen dat het voor ouders die kinderen in groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 hebben, 
een lastige situatie is, omdat zij twee kerstvieringen bij moeten wonen. We hopen dat u zult 
begrijpen dat we i.v.m. het aantal plekken en de veiligheid geen andere keus hadden. Met 
elkaar hopen we er een fijne en mooie kerstvieringen van te maken. 
 

• WELKOM 
Sarah Al-Aghbari, moeder van Aziza uit groep 7, zal vanaf aanstaande donderdag komen 
helpen in groep 1/2a. Sarah komt uit Jemen en woont nu ruim een jaar met haar gezin 
in Nederland. In Jemen was zij lerares Engels en zij wil nu graag ervaring opdoen in het 
onderwijs in Nederland, zij beheerst de Nederlandse taal al behoorlijk goed (zeker voor 
de korte tijd die ze nog maar in Nederland is) en wil dat graag verder ontwikkelen.  Zij 
draait al enige tijd mee bij de TSO en zij is voor de kinderen dus geen onbekend gezicht. 
We wensen haar een fijne tijd toe bij ons op school! 

 
• FACTSHEET ONDERZOEK JOGG 
Alle gegevens van het JOGG onderzoek (Jongeren Op Gezond Gewicht), dat in september is 
uitgevoerd op vier scholen in Puttershoek en ’s Gravendeel, kunt u lezen in de bijgevoegde 
factsheet (een overzicht van alle relevante gegevens). Het onderzoek bestond uit drie delen: 

➢ het meten van de lengte en het gewicht van de leerlingen; 
➢ het noteren van de pauzedrankjes van alle leerlingen; 
➢ het invullen van de leefstijl vragenlijst door de leerlingen uit groep 6 t/m 8. 
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Op de laatste pagina leest u de resultaten van onze school (resultaten van 2017 en 2018). 
De conclusie is dat kinderen meer water zijn gaan drinken en iets minder zoete dranken. 
Daarentegen zijn kinderen minder vaak buiten gaan spelen en kijken zij vaker naar een 
beeldscherm in het uur voordat zij gaan slapen.  
Om een gezonde leefstijl te bevorderen hebben we bij ons op school de gezonde pauzehap 
ingevoerd op de lange schooldagen en mogen de kinderen tussendoor (buiten de pauze om) 
water drinken.  
 

• HOOFDLUIS VRIJ! 
Onze school is momenteel hoofdluisvrij! We hopen dit zo te houden en we bedanken de 
luizenwerkgroep voor de controles die ze elke keer weer uitvoeren!  
 

• KLEDINGBOX 
De kledingbox zat wat minder vol, de opbrengst van deze week was €8,00. Totaal hebben 
we dit schooljaar nu €190,30 opgehaald. 
 

• WAARDMAKERS FESTIVAL: de KunstBus 

Voor alle kinderen met ouders/verzorgers van CBS De Schelp,  

Op 10 december zal de KunstBus om 17.00 aan jullie en door jullie geopend worden! Geef je 
op voor deze GRATIS geheel verzorgde avond, via de site van de waardmakers (zie bijlage). 
Groet van, Ankie van Stichting de KunstBus 
 

• AFWEZIG 
Helma Heesterman is maandag 3 december en donderdagochtend 6 december afwezig. 
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

2 december 1e Advent 

3 december Inloopmoment jeugdverpleegkundige Marjolein Ballieux 

5 december Sinterklaasfeest 

19 december Kerstviering v.a. 18:30 uur en 19:45 uur 

24 dec.18 t/m 4 jan.’19 Kerstvakantie 

7 januari  Inloopmoment jeugdverpleegkundige Marjolein Ballieux 

9 januari Luizencontrole 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
7 december  Zingen bij de kerstboom in Maasdam (zie bijlage) 

10 december Waardmakersfestival in Alcazar (zie bijlage) 

 
• BIJLAGE: 

o Factsheet JOGG (alleen goed leesbaar als u de factsheet download) 

o Zingen bij de kerstboom 

o Waardmakers festival 

WEES JEZELF EN PAS JE AAN DAN ZAL HET 

MET ELKAAR BETER GAAN 

Goudenregel december 

https://waardmakers.nl/

