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    WEEKBRIEF 14 DECEMBER 2018 

• ZENDING 

De afgelopen week hebben we €36,70 opgehaald, dit is bestemd voor het goede doel: 

Childslife changes for children. We hebben nu totaal €70,15 opgehaald. We sparen nog één 

week voor dit doel en ook de kerstcollecte is voor Childslife bestemd. Helpt u mee om een 

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

• TREFWOORD 
In de laatste week voor de kerstvakantie hebben we het over het 
thema ‘meetellen’, maar zal er ook veel aandacht zijn voor de 
Kerstviering van woensdagavond.  
In alle groepen luisteren we naar de onderstaande Bijbelverhalen: 

• De geboorte van Jezus  - Lucas 2: 1-8 
• Een boodschap voor de herders - Lucas 2: 8 -20 

 
• KWINK 

De laatste week 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! 
 

• KERSTVIERING 
Alle kinderen van onze school worden aanstaande 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 (per gezin) en hun broertjes 
en zusjes meenemen naar de kerk, dit i.v.m. het aantal stoelen en op last 
van de brandweer. Afgelopen maandag heeft u de uitnodiging via de mail 
ontvangen.  
 

• HALEN EN BRENGEN: BERICHT VAN BUURT BESTUURT PUTTERSHOEK 
Beste ouders, 

Sinds voorjaar 2017 is in ons dorp een burgerparticipatieproject gestart onder de naam Buurt 
Bestuurt Puttershoek (BBP). BBP probeert in samenwerking met instanties als Gemeente, 
Politie, HW Wonen en Welzijn Hoeksche Waard de woon- en leefomgeving in Puttershoek te 
verbeteren. 
 

https://www.childslife.nl/nederlands/live/
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Naar aanleiding van klachten vanuit de inwoners van Puttershoek, is BBP samen met de 
directies van De Schelp, Petrus Datheen en Het Driespan een werkgroep gestart om de 
parkeeroverlast aan de Singel en de Hazelaarstraat terug te dringen. De parkeeroverlast 
wordt vooral veroorzaakt door ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen en 
van school ophalen. 
 
De werkgroep wil in overleg met Gemeente, Politie en ouders een acceptabele oplossing 
vinden binnen de huidige beschikbare regels en middelen. 
We zullen u middels dit soort berichten en brieven op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. 
 
Als u, als ouder/verzorger mee wilt denken met Buurt Bestuurt Puttershoek, dan kunt u een 
mail sturen naar: buurtbestuurtputtershoek@gmail.com 
 
Met vriendelijke groet,  
Simon van der Linden  
 

• NASCHOOLSE MUZIEKLESSEN 
In samenwerking met Maasmuziek organiseren we dit schooljaar drie 
workshoprondes muziek. Na een eerste succesvolle ronde blokfluitlessen in 
oktober, starten we vanaf dinsdag 22 januari met de tweede ronde 
blokfluitlessen voor leerlingen uit groep 3 t/m 5: een groep voor beginners 
en een groep voor gevorderden. Tijdens de derde ronde wordt er een ander 
instrument aangeboden. Meer informatie vindt u in de bijlage.  

 

• KLEDINGBOX 
De opbrengst van deze week was €12,00. Dit schooljaar hebben we tot nu toe €222,30 
opgehaald. Totaal hebben we nu €477,00 gespaard en zijn we bijna op de helft voor een 

nieuwe moderne werkplek voor op de gang. Uw (oude) kleding is dus van harte welkom😊 

 
• GEVONDEN VOORWERPEN 
Sinds de zomervakantie zijn er al aardig wat spullen blijven liggen. Komende week kunnen 
de gevonden voorwerpen opgehaald worden. Daarna zoeken we een goede bestemming 
voor de spullen die zijn blijven liggen. De gevonden voorwerpen kunt u vinden op de tafel 
naast het kantoor van onze conciërge Rosita. 

mailto:buurtbestuurtputtershoek@gmail.com
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• AGENDA 
Datum Activiteit 

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 

7 januari Gezamenlijke MR en OR vergadering 

9 januari Luizencontrole 

14 t/m 25 januari Citotoetsen groep 2 t/m 8 

21 januari MR en OR vergadering 

23 t/m 25 januari Nationale Voorleesdagen 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
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 (zie bijlage) 

1 januari Nieuwjaarsduik in zwembad De Wellen in ’s Gravendeel (zie 
bijlage) 

Vanaf 13 januari Zelfverdediging voor meisjes en vrouwen (zie bijlage) 

 
• BIJLAGE: 

o Blokfluitles op school (Maasmuziek) 

o Nieuwjaarsduik 

o Lichtjesparade 

o Zelfverdediging voor meisjes en vrouwen (Lonneke van Rotterdam) 

WEES JEZELF EN PAS JE AAN DAN ZAL HET 

MET ELKAAR BETER GAAN 

Goudenregel december 


