
 2018 – 2019 weekbrief 14 CBS De Schelp  1 

 

    WEEKBRIEF 7 DECEMBER 2018 

• ZENDING 

De afgelopen week hebben we €33,45 opgehaald, dit is bestemd voor het goede doel: 

Childslife changes for children. Het belangrijkste doel van Childslife is kansen bieden aan 

kinderen én ervoor zorgen dat zij zelfstandig een toekomst tegemoet gaan. Childslife is 

gericht op kinderen in Oost-Europa en een aantal landen in Afrika. De Kidsraad heeft dit 

doel uitgekozen voor de collecte die tijdens de Kerstviering gehouden zal worden 

(woensdagavond 19 december). De Kidsraad was vooral getroffen door de armoede in 

Roemenië en wil graag geld inzamelen voor voedselpakketten, zodat ze na een zware winter, 

de schaarste in de lente kunnen doorstaan. We waarderen het dat onze kinderen betrokken 

zijn bij de nood van leeftijdgenootjes ver weg. We hebben daarom besloten om het 

zendingsgeld van de maand december ook te doneren aan dit goede doel. Helpt u mee 

om een mooi bedrag voor de kinderen in Oost-Europa op te halen? 

• TREFWOORD 
Telt iedereen mee? is het deelthema van de komende week. Wat betekent het als mensen 
niet meetellen? Het zou fijn zijn als iedereen echt mee zou tellen, maar in werkelijkheid is 
dat niet zo. Mensen worden per ongeluk vergeten of bewust genegeerd, buitengesloten en 
weggepest. In de Bijbel lezen we dat de Romeinse keizer al zijn onderdanen wil tellen. Niet 
omdat ze voor hem als mens volop meetellen, maar omdat hij op die manier weet hoeveel 
belasting hij kan heffen… 
De Bijbelverhalen zijn: 

• Zacharias zingt het uit - Lucas 1: 56-79 
• Met dank aan de keizer - Lucas 2: 1-7 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar de verhalen van: 

• De engel bij Zacharias -  Lucas 1 
• De engel bij Maria  - Lucas 1 

 
• LIEF EN LEED 
Juf Francisca Bieshaar wordt aanstaande maandag geopereerd. We wensen haar veel sterkte 
toe.  
 

• KWINK 
De laatste twee weken voor de kerstvakantie werken we over les 8: ‘hou je in’. 
In de onderbouw leren de kinderen dat je soms je mond op slot moet doen, in  
de middenbouw leren de kinderen niet alles te zeggen wat ze denken en in de 
bovenbouw leren de kinderen om op social media niet alles te zeggen wat ze 
denken. (zelfmanagement). De Kwink van de week is (respectievelijk 
onderbouw, middenbouw en bovenbouw): 
 

➢ DOE SOMS JE MOND OP SLOT! 
➢ DENK NA VOORDAT JE WAT ZEGT! 
➢ DENK NA VOORDAT JE REAGEERT OP SOCIAL 

MEDIA! 

https://www.childslife.nl/nederlands/live/
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• SINTERKLAASFEEST 
Sinterklaas liet woensdagochtend wel even op zich wachten, 
maar het wachten werd beloond! Sinterklaas kwam met twee 
Pieten aan in een paardentrailer, maar zonder Amerigo. 
Sinterklaas kon de kinderen geruststellen dat Amerigo weer 
terecht was en al bij de stoomboot was. Op het plein heeft 
Sinterklaas Charlotte uit groep 4 in het zonnetje gezet, omdat zij 
de meeste zakken kruidnoten had verkocht. Demi, Isa en Ninde 
Nova uit groep 6 hadden een dansje voor Sinterklaas 
ingestudeerd en gaven een spetterend optreden! Eenmaal 
binnen bracht Sinterklaas een bezoek aan alle kinderen van onze 
school en ook aan de allerkleinsten bij Villa Putter. In groep 5 t/m 
8 werden er mooie gedichten voorgelezen en waren er prachtige 
surprises. De kinderen hebben goed hun best gedaan en er met 
elkaar een gezellig feest van gemaakt!  
 

• KERSTVIERING 
Alle kinderen van onze school worden op woensdagavond 19 december 
bij de kerstviering in de Gereformeerde kerk verwacht: 
➢ Groep 1 t/m 4 van 18:30 uur tot 19:15 uur 
➢ Groep 5 t/m 8 van 19:45 uur tot 20:30 uur  

Alle leerlingen mogen twee volwassenen en hun broertjes en zusjes meenemen naar de 
kerk, dit i.v.m. het aantal stoelen en de veiligheid. Begin volgende week ontvangt u een mail 
met meer informatie over de kerstviering. 
 

• HULP GEVRAAGD! 
Zo'n 7 keer per jaar (begin schooljaar, herfst, sinterklaas, kerstfeest, winter, lente/Pasen en 
zomer) op woensdagochtend vrolijken wij met een groepje enthousiaste en gezellige 
ouders de school op. Dit groepje wordt helaas steeds kleiner en daarom zijn wij op zoek naar 
helpende handen. Vind je het leuk om (een keer) te komen helpen, dan kun je voor meer 
informatie en aanmelden terecht bij Suzanne Michon, moeder van Menno 
(groep 8) en Loïse (groep 5). 
De eerst volgende data zijn: 

✓ Woensdag 12 december (versieren kerst) 
✓ Vrijdag 21 december  (opruimen kerst) 
✓ Woensdag 9 januari  (versieren winter) 

 
• TSO 
E-mails/factuur van mijntso: 

✓ De laatste weken wordt er aangegeven dat men geen factuur ontvangen heeft voor 
de TSO. De e-mail berichten en de facturen van mijntso kunnen ook in uw spam box 
terecht komen. 

Afmelden tijdens ziekte. 
✓ Denkt u er ook tijdens ziekte van uw kind aan om voor 9:00 uur uw kind aan of af te 

melden in mijntso. Alvast bedankt! 
 

• MQ SCAN 
In de week van 19 november is tijdens de gymlessen de MQ-scan afgenomen. De MQ- scan 
brengt de motorische ontwikkeling van de kinderen in kaart. Om te zorgen dat alle kinderen 
in hun ontwikkeling worden begeleid naar een gezond en sportief leven, is inzicht in de 
motorische ontwikkeling van kinderen belangrijk. In de bijlage vindt u de schoolscore, met 
daarbij uitleg over de MQ scan en de onderdelen die daar getest zijn. Aan de hand van deze 
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uitslagen kijken de vakleerkrachten gym welke onderdelen extra aandacht nodig hebben. 
Hierbij gaat het altijd om de groep en niet om het individu. 
 

• KLEDINGBOX 
De kledingbox zat weer behoorlijk vol! De opbrengst van deze week was €20,00. Totaal 
hebben we dit schooljaar nu €210,30 opgehaald. 
 

• AFWEZIG 
Woensdag 12 december is juf Hanny Braat afwezig, Natascha de Jong zal dan voor groep 4 
staan. 
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

19 december Kerstviering om 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 19:00 uur op het kerkplein in Maasdam 

10 december Waardmakersfestival in Alcazar 17:00 uur tot 19:00 uur 

15 december Tiener Kerstdisco 19:30 uur tot 22:00 uur The Point groep 7 en 
8 (zie bijlage) 

22 december Lichtjesparade Puttershoek 18:30 uur tot 21:00 uur 

 
• BIJLAGE: 

o Schoolrapportage MQ-scan 

o Terugblik ZOA Kruidnotenactie 

o Tiener Kerstdisco 

WEES JEZELF EN PAS JE AAN DAN ZAL HET 

MET ELKAAR BETER GAAN 

Goudenregel december 


