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     WEEKBRIEF 1 februari 2019 

• ZENDING 

Deze week hebben we €33,40 opgehaald voor onze sponsorkinderen en sponsorschool. Dat 

brengt het totaal van dit schooljaar op €421,97 

 

• TREFWOORD 

Het thema voor de komende weken is ZIEN. Zien gaat verder dan kijken. Het deelthema van 

de komende week is ‘ik zie en ik…’ Wat gebeurt er met je als je kijkt en iets ziet? Kijken zet 

aan tot handelen. Kijken kan je ook op het verkeerde been zetten: als je bijvoorbeeld te snel 

je oordeel klaar hebt. Goed kijken helpt je om dingen te begrijpen. In de Bijbelverhalen 

daagt Jezus de leerlingen uit om goed naar de mensen te kijken, naar wat ze nodig hebben 

en wat jij ze dan kunt bieden.  

De Bijbelverhalen zijn: 

• Lopen over het water   - Marcus 6: 45-56 
• Wij hebben wel gezien wat jij doet - Mattheüs 12: 1-8 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar:  

• Jezus wandelt op zee  - Lucas 5 
• Het huis op het zand  - Johannes 5 

 
• LIEF EN LEED 
Vorige week vrijdag, 25 januari, is juf Bianca de Jonge bevallen van een gezonde zoon. We 
wensen haar en haar gezin veel geluk toe met Sam!  

 
• KWINK 

Volgende week starten we met les 11: ‘jezelf leren kennen’. De kinderen leren 
verkennen en ontdekken wat ze wel en niet kunnen op dit moment en in de 
bovenbouw leren ze hoe ze met tekortkomingen om kunnen gaan (besef van 
jezelf). 
De Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw,middenbouw en 
bovenbouw):  
 

➢ WEES BLIJ MET WAT JE AL KAN! 
➢ WEES TEVREDEN MET JEZELF! 
➢ FOCUS JE OP JE STERKE PUNTEN! 

 
 

• TRAKTATIEBORD 
Het traktatiebord wat door groep 3 onthuld is, heeft een mooi plekje in de school 
gekregen. Naast het lokaal van groep 7, richting de kleuterklassen vindt u het 
traktatiebord, met tips voor een gezonde traktatie. Neem gerust een tip mee, of 
hang zelf een tip op! 
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Kijk voor leuke ideeën op het traktatiebord!  

Op het traktatiebord vind je gezonde en verrassende traktaties voor je 

jarige kind! Leuk om uit te delen op school, het kinderdagverblijf of een 

kinderfeestje. Ook op voedingscentrum.nl, gezondtrakteren.nl en 

Pinterest zijn veel leuke, gezonde traktaties te vinden. 

 
 

• GESPREKSAVOND  
De derde gespreksavond van dit schooljaar vindt plaats op dinsdag 12 februari. Als het goed 
is heeft u via de mail een link ontvangen, zodat u zich via het ouderportaal van Parnassys 
kunt aanmelden. Het aanmelden via het ouderportaal, kan maar via één account. In de 
meest voorkomende gevallen is dat het account van de moeder. Mocht u geen groene balk 
op het ouderportaal zien of tegen andere aanmeldingsproblemen oplopen dan kunt u een 
mail sturen naar: h.heesterman@csgdewaard.nl. 
Een aantal leerkrachten houden ook op andere middagen/avonden oudergesprekken, in dat 
geval heeft u dan via de leerkracht een mail ontvangen. Via het ouderportaal kunt u zich, 
t/m donderdag 7 februari, alleen voor de dinsdagavond aanmelden.  
 

• INSCHRIJVEN 
Het nieuwe jaar is nog maar een maand oud en toch gaan we zal weer zachtjes aan 
nadenken over volgend schooljaar. Dit jaar is onze school weer gegroeid! We hebben twee 
kleutergroepen die vol stromen. Dat hopen we natuurlijk door te zetten. Mocht uw kind 
volgend schooljaar vier jaar worden en bij ons op school komen, dan willen we u vragen om 
hem of haar vast in te schrijven, zodat wij weten met hoeveel leerlingen en groepen wij 
volgend schooljaar kunnen starten. Een inschrijfformulier kunt u ophalen bij onze conciërge 
Rosita of bij Helma Heesterman. Een rondleiding en gesprek is natuurlijk altijd mogelijk. 
 

• ONDERHOUD 
Dit kalenderjaar staat het schilderwerk van onze school op de planning. 
Het betreft zowel het binnen- als buiten schilderwerk. We zijn heel blij 
dat we onze school weer een stukje mooier kunnen maken! De 
afgelopen jaren zijn er al wat plekken in de school onder handen 
genomen, nu is het de bedoeling om er één mooi geheel van te maken. 
Het schilderwerk zal in etappes gebeuren. Vlak voor de 

voorjaarsvakantie starten we met het lokaal van groep 7 en 8. In de voorjaarsvakantie zal 
ook een gedeelte van de kleutergroepen geschilderd worden om er één geheel met de rest 
van de school van te maken. Vanaf die tijd zal er dus enige overlast en rommel in de school 
zijn, maar wel met een mooi vooruitzicht! Groepen 3/4 en 4b zijn rond de meivakantie aan 
de beurt en na de zomervakantie de lokalen van groep 5 en 6, zij moeten dus nog even 
geduld hebben… 
 

• NIEUW MEUBILAIR 
Rond de meivakantie krijgt groep 3/4aen 4b nieuw meubilair.. De andere groepen zijn al 
voorzien van nieuw meubilair, maar nog niet van nieuwe kasten. Na het schilderen van het 
lokaal, zullen er ook nieuwe kasten geplaatst worden.  
 

• RENOVATIE KEES VERKERKHAL 
Wellicht heeft u vernomen dat de Kees Verkerkhal gerenoveerd gaat worden. Dit zal voor 
enig overlast zorgen tijdens de gymlessen. Vanaf volgende week zullen de kleedkamers 
gerenoveerd worden, waardoor er steeds maar twee kleedkamers beschikbaar zijn. De 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/traktaties-en-kinderfeest.aspx
http://www.gezondtrakteren.nl/
https://nl.pinterest.com/search/pins/?q=gezonde%20traktatie&rs=typed&term_meta%5b%5d=gezonde%7Ctyped&term_meta%5b%5d=traktatie%7Ctyped
mailto:h.heesterman@csgdewaard.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaxYO56eDfAhUKKlAKHf4tClIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.e-boekhouden.nl/tips&psig=AOvVaw13ig9_ezbCd5qkhq02bQfi&ust=1547127555571342
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sportzaal zal in de zomervakantie onder handen worden genomen, waardoor wij daar geen 
hinder van ondervinden. 
 

• STAKING 
Op vrijdag 15 maart is er weer een staking in het onderwijs aangekondigd. Wij hebben 
echter nog geen besluit genomen. Mochten de leerkrachten gaan staken en de school op 15 
maart dicht zijn, dan hoort u dat uiterlijk 15 februari, zodat u ruim de tijd heeft om 
opvang voor uw kind te regelen. 
 

• PARKEREN RONDOM DE SCHOLEN 
Beste ouders, 

Een werkgroep van Buurt Bestuurt Puttershoek, is samen 
met de directies van De Schelp, Petrus Datheen en Driespan 
op zoek naar een oplossing voor de parkeeroverlast aan de 
Singel en de Hazelaarstraat, veroorzaakt door wegbrengouders. 
Na overleg met de groep ouders die zich hiervoor aangemeld had, is eind januari een 
voorstel voor een oplossing opgesteld en ingediend bij de Gemeente Hoeksche Waard. De 
essentie van deze oplossing is een parkeer- en stopverbod op de Singel en de 
Hazelaarstraat. Parkeren zal plaats moeten gaan vinden op de beschikbare parkeerplaatsen 
in de omgeving, en op 2 plaatsen willen we  een stopplek realiseren, waar ouders hun 
kinderen uit en in kunnen laten stappen. 
Met de Gemeente Hoeksche Waard gaat overleg plaats vinden over de definitieve uitvoering 
van het voorstel. 
Eventuele vragen en opmerkingen kunt u richten aan email 
buurtbestuurtputtershoek@gmail.com. 
Ook kunt u zich daar aanmelden als u behulpzaam wilt zijn bij de uitvoering en handhaving 
van het plan. 
Zodra er nieuws is over het overleg met de Gemeente Hoeksche Waard, informeren wij u 
daarover. 
 
Buurt Bestuurt Puttershoek 

 
• PLEEGZORG 
Als er problemen zijn bij het opgroeien/opvoeden, worden die zoveel mogelijk thuis en met 
het gezin opgelost. Soms lukt dat niet, of is de situatie zo ernstig dat het beter is als de 
kinderen (deels of tijdelijk) ergens anders verblijven. Een vervangende gezinssituatie is dan 
nodig, een pleeggezin is dan een goed alternatief. Wij, Enver pleegzorg, willen graag voor 
ieder kind een passend pleeggezin vinden. Een gezin waar het kind voldoende (aanvullende) 
zorg en aandacht ontvangt. Waar hij/zij zolang kan blijven als nodig is. Meer weten? Kijk op 
www.enver.nl/pleegzorg  
 

• AFWEZIG 
Helma Heesterman is op maandag 4 februari afwezig. 
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

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 

mailto:buurtbestuurtputtershoek@gmail.com
http://www.enver.nl/pleegzorg
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fwww.hoekschnieuws.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FSchermafbeelding-2017-11-22-om-17.52.37.png%3Fssl%3D1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.hoekschnieuws.nl%2F2017%2F11%2F22%2Fnetwerkcirkel-puttershoek-maasdam-buurt-bestuurt-puttershoek-op-30-november%2F&docid=tfoG5Gyxd12p8M&tbnid=GjiQ_iFtxMtuYM%3A&vet=10ahUKEwjQgMuwsZrgAhUJsKQKHfYgDm8QMwhGKAgwCA..i&w=472&h=132&bih=747&biw=1536&q=buurt%20bestuurt%20puttershoek&ved=0ahUKEwjQgMuwsZrgAhUJsKQKHfYgDm8QMwhGKAgwCA&iact=mrc&uact=8
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22 februari  Studiedag: kinderen vrij! 

25 feb. t/m  1 maart Voorjaarsvakantie 

6 maart Luizencontrole 

8 maart Escaperoom groep 7 

 
• 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 (zie bijlage) 

 

• BIJLAGEN 
o Zing je mee? Jeugdkoor voor één dag 
o Pleeggezinnen gezocht! 

 
 
 
 

 
Voorlezen bij de peuters van de Ringeling!. 

 

 

 

 


