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     WEEKBRIEF 25 januari 2019 

• ZENDING 

Deze week hebben we €22,45 opgehaald voor onze sponsorkinderen en sponsorschool. Dat 

brengt het totaal van dit schooljaar op €388,57 

 

• TREFWOORD 

Het thema voor de komende weken is ZIEN. Zien gaat verder dan kijken. In dit thema 

zoeken de kinderen naar de betekenis van wat ze waarnemen. Wat je ogen zien, raakt je, 

zet je in beweging, doet je schrikken, laat je lachen, of ontroert je. In de Bijbelverhalen in dit 

thema gaat het over hoe je naar mensen kunt kijken. Op het strand spreekt Jezus enkele 

mannen aan. Hij ziet in hen méér dan de vissers die ze zijn. Hij ziet in hen de leerlingen die 

ze kunnen worden: dragers van het koninkrijk van God.  

De Bijbelverhalen zijn: 

• Jezus zoekt leerlingen - Marcus 1: 16-20 
• Wie is Jezus?   - Marcus 3: 7 en 8  

 
Groep 1 en 2 luisteren naar:  

• De wonderbare visvangst - Lucas 5 
• Bethesda   - Johannes 5 

 
• LIEF EN LEED 
Het herstel van juf Marianne van der Beek gaat vooruit. Ze mag het gips gaan vervangen 
door een brace en kan met haar revalidatie starten, hier zijn we blij om. Op school zal 
voornamelijk nog in het gips en in de rolstoel te zien zijn.  

 
• KWINK 

We werken verder met les 9: ‘per ongeluk. In de onderbouw en middenbouw 
leren de kinderen te zeggen als ze iets per ongeluk gedaan hebben. In de 
bovenbouw leren de kinderen hun verantwoordelijkheid te nemen als ze per 
ongeluk iets gedaan hebben (keuzes maken) 
De Kwink van de week is (respectievelijk onder- en middenbouw en 
bovenbouw):  
 

➢ PER ONGELUK? ZEG HET EERLIJK! 
➢ PER ONGELUK? NEEM JE 

VERANTWOORDELIJKHEID! 
 

• ZWANGERSCHAPSVERLOF  
Na de voorjaarsvakantie gaat juf Yvette Lefevere met zwangerschapsverlof. We zijn blij dat 
we de vervanging grotendeels hebben kunnen regelen. Juf Tjakoline Smit zal haar vanaf 
maandag 4 maart vervangen. Juf Tjakoline Smit heeft vorig jaar januari de overstap 
gemaakt naar een school dichter bij huis. De overstap was echter niet zoals zij had verwacht. 
Ze heeft aangegeven graag weer terug te komen bij CSG De Waard en de invulling van het 
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verlof van juf Yvette Lefevere is een mooie opstap. Na de zomervakantie zal zij binnen CSG 
De Waard een plek krijgen, waar is nu nog niet bekend.  
Voor de vrijdag zijn we nog op zoek naar een geschikte kandidaat. Mocht u iemand weten, 
laat het ons dan weten, zodat we in gesprek kunnen gaan.  

 
• BERICHT VAN BILLIE DE BEVER  

Billie de Bever kiest voor gezond trakteren 

Wie jarig is, mag trakteren! Per (school)jaar zijn er soms wel 30 traktaties. 

Dat mag ook, want jarig zijn is feest! Maar kinderen krijgen daarmee 

ongemerkt veel suiker en vet binnen. Houd traktaties daarom klein. Denk 

ook eens aan groente of fruit. Of geef in plaats van iets eetbaars een klein 

cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, stickers, kleurboekjes of 

een bellenblaas. 

• ONTHULLING TAKTATIEBORD 
Afgelopen woensdag heeft groep 3 het traktatiebord onthuld. Op dit traktatiebord 
vindt u tips voor een gezonde traktatie. De kinderen van groep 3 hebben al 11 tips 
opgehangen. Binnenkort krijgt dit traktatiebord een plekje in onze school en kunt u 
een gezonde traktatietip meenemen of zelf ophangen! 
 

• DIGITAAL RAPPORT 
Op 8 februari krijgen de kinderen (vanaf groep 3) hun rapport, niet het rapportboekje zoals 
u gewend bent, maar een vernieuwde versie. We zijn ons op diverse gebieden aan het 
ontwikkelen en ook het rapport was aan vernieuwing toe! We hebben een omslag laten 
ontwerpen en daarin komt de uitdraai van het rapport uit parnassys, ons 
administratieprogramma. In dit rapport is er ook ruimte voor de uitslagen van de 
Citotoetsen, zodat u alles bij elkaar kunt bewaren. Groep 8 had de primeur en heeft het 
digitale rapport al gezien, zij mochten meehelpen om de rapporten in elkaar te zetten! 
 

• GESPREKSAVOND 
De derde gespreksavond van dit schooljaar vindt plaats op dinsdag 12 februari. Binnenkort 
ontvangt u een mail en kunt u zich via het ouderportaal voor deze gespreksavond opgeven. 
 

• DE NATIONALE VOORLEESDAGEN 
Woensdag zijn de nationale voorleesdagen van start gegaan en de 
voorleeskampioen van onze school mocht de voorleesdagen openen. Zij las aan 
de kleuters het prentenboek van het jaar 2019 ‘Een huis voor Harry’ voor.  
Tijdens de nationale voorleesdagen vinden er in de school diverse activiteiten 
m.b.t. lezen plaats: 

• elke ochtend gaan er een aantal kinderen voorlezen bij kinderdagverblijf Villa Putter; 
• een aantal leerlingen uit groep 4 gaan voorlezen bij peuterspeelzaal de Ringeling; 
• de leerkrachten gaan voorlezen in verschillende groepen; 
• de kleuters gaan in de bibliotheek op reis door prentenboekenland; 

• tijdens de voorleesdagen is het boek: Kikker vindt een vriendje voor €5,95 te koop bij 
boekwinkel Bij Arie (op=op); 

• …. en uiteraard wordt er in alle groepen veel aandacht besteed aan lezen! 
 

• KLEDINGBOX 
Afgelopen week hebben we met de ingeleverde kleding €5,70 opgehaald, dat brengt het 
totaal (vanaf februari 2018) op €512,30 
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• AFWEZIG 
Juf Yvette Lefevere is maandagmiddag afwezig, juf Janneke Snoeij zal haar vervangen. 
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

25 januari Mahjongtoernooi (plusklas) op De Schelf ( ’s middags) 

28 januari Voorlezen bij PSZ De Ringeling door kinderen uit groep 4 

28 januari Doekunst groep 5 en groep 6 

29 januari Vergadering Kidsraad 

30 januari Reis door Prentenboekenland groep 1 en 2 

30 januari Vergadering Kidsraad 

8 februari Rapport 

11 t/m 15 februari Schoolkeuzegesprekken groep 8 

12 februari Gespreksavond 3 

14 februari  Doekunst groep 1 en 2 

19 februari Zwerfafval opruimen groep 5 

22 februari  Studiedag: kinderen vrij! 

25 feb. t/m  1 maart Voorjaarsvakantie 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
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  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


