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     WEEKBRIEF 11 januari 2019 

• ZENDING 

In de eerste schoolweek van het nieuwe jaar hebben we €30,40 opgehaald voor onze 

sponsorkinderen en sponsorschool. Dat brengt het totaal van dit schooljaar op €341,37 

 

• TREFWOORD 

We werken nog een week verder met het thema ‘leren’. Komende week draait het om de 

vraag hoe we ons verhouden tot het feit dat de mens kan leren. Wat betekent het dat je 

mag leren (kansen en mogelijkheden), dat je moet leren (leerplicht, nut), dat je wil leren 

(drive, nieuwsgierigheid), dat je kunt leren (aanleg, capaciteiten) en dat je durft te leren 

(faalangst, uitdaging)? 

De Bijbelverhalen van deze week laten zien dat leren ook een weerbarstig proces kan zijn. 

Als de profeet Johannes koning Herodes een les in gerechtigheid geeft, moet hij dat met zijn 

leven betalen. En als Jezus zich in de afzondering van de woestijn op zijn levenstaak bezint, 

blijkt dat een hele worsteling. 

De Bijbelverhalen zijn: 

• In de woestijn    - Lucas 4: 1-13 
• Johannes zegt waar het op staat - Mattheüs 11: 2-10 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar: 

• Johannes de Doper  - Lucas 3 
• De eerste discipelen  - Johannes 1  

 
• LIEF EN LEED 
Het herstel van Juf Marianne van der Beek gaat langzaam, ze zit nog steeds met haar been 
in het gips. Afgelopen week is ze twee dagen (in de rolstoel en met ondersteuning) komen 
werken. Komende week zal ze ook weer een aantal dagen komen werken. De andere dagen 
heeft ze nodig voor haar herstel. 
Het herstel van juf Francisca Bieshaar verloopt voorspoedig, daar zijn we blij om. Dinsdag is 
ze even op school en in haar groep geweest. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat ze 
weer volledig hersteld is.  

 
• KWINK 

We werken nog een week verder met les 9: ‘verschillend zijn’. In de onderbouw 
en middenbouw ontdekken de kinderen dat het leuk is dat we verschillend zijn, 
in de bovenbouw leren de kinderen zonder vooroordelen en stereotypen over 
diversiteit praten (relaties hanteren) 
De Kwink van de week is (respectievelijk onder- en middenbouw en 
bovenbouw):  
 

➢ WEES BLIJ MET VERSCHILLEN! 
➢ VOOROORDELEN EN STEREOTYPEN? ERVAAR 

LIEVER ZELF HOE ANDEREN ECHT ZIJN! 
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• NIEUWE PENNINGMEESTER OUDERRAAD 
De ouderraad heeft in Irma van der Wiel een nieuwe penningmeester gevonden. Zij heeft de 
taken van Anja de Winter overgenomen. Wij bedanken Anja voor haar inzet voor de 
ouderraad en wensen Irma veel succes en plezier met het penningmeesterschap! 
 

Hoi, mijn naam is Irma van der Wiel en ik heb twee kinderen: Eline van 7 en 

Lars van 4. Sinds dit schooljaar zit Lars in groep 1 en sinds kort vervul ik de 

rol van penningmeester binnen de ouderraad. Met mijn achtergrond en 

beroep als accountant hoop ik deze functie met plezier te kunnen bekleden 

en op deze manier mijn steentje bij te dragen aan CBS De Schelp. Mocht u 

vragen hebben omtrent de vrijwillige ouderbijdrage, schoolreisgelden of 

andere financiële zaken, kunt u mij bereiken via het e-mailadres van de 

ouderraad: or.deschelp@csgdewaard.nl 

• TSO OPROEP – HULP GEZOCHT 
Elke maandag, dinsdag en donderdag staan er TSO-medewerkers klaar om uw kind(eren) 

een fijne overblijftijd te bieden. Op dit moment zoeken we mensen voor de onderbouw 

(groep 1 t/m 4), om alleen of samen met een vaste TSO-medewerker een groep te draaien. 

Ook zijn we op zoek naar mensen die als invaller beschikbaar zijn op maandag, dinsdag of 

donderdag van 11:45 - 13:15 uur. Houdt u van het omgaan met kinderen? Stuur dan een e-

mail naar Lianne op overblijf.deschelp@csgdewaard.nl. Altijd welkom om een keer 

vrijblijvend mee te draaien.  Een pedagogische opleiding is niet nodig, wel een groot hart 

met liefde voor onze parels! 

• SCHOOLVOETBAL 
In maart en april wordt het schoolvoetbalveldtoernooi weer georganiseerd: 

• groep 7 en 8 op 20 of 27 maart 
• groep 5 en 6 op 3 of 10 april 

In tegenstelling tot voorgaande jaren speelt groep 7 en 8 nu met 8-tallen. Groep 5 en 6 
speelt met 6-tallen. De kinderen kunnen zich t/m vrijdag 25 januari bij de leerkracht 
aanmelden. Ook zijn we op zoek naar ouders die een team willen begeleiden.  
 

• NASCHOOLSE MUZIEKLESSEN MAASMUZIEK 
Vanaf dinsdagmiddag 22 januari start Maasmuziek met de tweede ronde 

naschoolse muzieklessen. Zes weken lang kunnen kinderen uit groep 3 t/m 6, 

tegen een kleine vergoeding, blokfluitlessen volgen. Aanmelden kan door een 

mail te sturen naar: opleiding@maasmuziek.nl o.v.v.: naam en geboortedatum.  

• CAFÉ GEZIeN HOEKSCHE WAARD 
Op donderdag 31 januari 2019 organiseert Café GEZIeN HW een bijeenkomst met het 

thema: “Hoe gaat het nu met jou, als ouder van…?” Ze leggen de aandacht dit keer van de 

kinderen naar de ouders. Want, zit je als ouder lekker in je vel, dan heeft dat zijn weerslag 

op de kinderen. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je voor jezelf? Hoe houd je je relatie leuk? 

Hoe ga je om met overbelasting? Enz. Er worden ervaringen en tips gedeeld. De deur van 

het Dorpshart in Mijnsheerenland opent vanaf 19:30 uur. 

• BEREIKBAARHEID SCHOOL 
Afgelopen woensdag en (een deel van de) donderdag waren we telefonisch niet bereikbaar 
wegens een storing. Dit is in de afgelopen periode helaas al een paar keer het geval 
geweest. We willen u vragen om ziekmeldingen of andere reden van afwezigheid, als u ons 
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telefonisch niet kunt bereiken, te melden via de mail of het contactformulier van de 
website.  
 

• KLEDINGBOX 
Afgelopen week hebben we met de ingeleverde kleding €20,00 opgehaald, dat brengt het 
totaal (vanaf februari 2018) op €497,00! 

 
• VAKANTIEOUDERS GEZOCHT VOOR VAKANTIEKINDEREN! 

Europa Kinderhulp helpt kinderen uit Nederland, Duitsland, 
Frankrijk en Oostenrijk met een korte vakantie bij een 
gastgezin. Deze kinderen groeien op in kansarme 
omstandigheden en kunnen de sores van thuis in de 
zomer even achter zich laten. Vorig jaar zomer heeft 
Europa Kinderhulp 1029 kinderen uit binnen- en 
buitenland kunnen helpen. 
Wilt u uw huis en hart openstellen voor een kind dat het 
nodig heeft? (zie bijlage). 

 

• AFWEZIG 
Hanny Braat is maandag afwezig. 
Helma Heesterman is op maandagmiddag, dinsdagochtend en donderdagochtend afwezig.  
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

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

21 januari MR en OR vergadering 

23 t/m 25 januari Nationale Voorleesdagen 

28 januari Doekunst groep 5 en groep 6 

29 januari Vergadering Kidsraad 

30 januari Reis door Prentenboekenland groep 1 en 2 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
12 januari Apenkooien en Rollerdisco in de sporthal van Mijnsherenland 

(zie bijlage) 

Vanaf 16 januari Zaaltrainingen FC Binnenmaas voor 5-7 jarigen (zie bijlage) 

Vanaf 22 januari Naschoolse Muzieklessen Maasmuziek voor leerlingen uit groep 
3 t/m 6 

16 februari  Zing je mee? Jeugdkoor voor één dag om 15:30 uur met 
uitvoering om 19:00 uur in de Hervormde Kerk van Puttershoek. 
Van 4 tot 20 jaar  

 
• BIJLAGE: 

o Flyers Apenkooien en Rollerdisco 

o Flyer FC Binnenmaas 

o Flyer Europa Kinderhulp 

. 

 


