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    WEEKBRIEF 15 februari 2019 

• ZENDING 

Deze week hebben we €24,55 opgehaald voor onze sponsorkinderen en sponsorschool. Dat 

brengt het totaal van dit schooljaar op €478,57 

 

• TREFWOORD 

Het thema ‘zien’ wordt opgevolgd door het thema ‘spreken’. 

Spreken is heel belangrijk voor mensen. In woorden drukken we onze gevoelens uit, 

vertellen we wat ons bezighoudt en stellen we vragen over wat ons boos maakt of 

verwondert.  Als je het leven gaat bekijken vanuit een thema als spreken dan komen we 

vanzelf op een diepere betekenis. Wanneer spreken we met aandacht en hebben we iets 

zinvols te melden? En wanneer vullen we de lucht en de smartphone met kletspraatjes? 

Mooie woorden kunnen ons troosten en bemoedigen, gemene woorden kunnen ons klein 

maken en angstig. Spreken is niet vrijblijvend: je kunt niet ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen. Ook 

zonder woorden te gebruiken kunnen we spreken. We kunnen ons hart laten spreken, en 

onze handen, zoals de vele vrijwilligers in onze samenleving dat doen. En stille tochten laten 

zien dat zelfs de stilte van het zwijgen sprekend kan zijn.  

In de Bijbel lezen we dat Jezus iemand die niet kan spreken, geneest. Hij vertelt over zichzelf 

als iemand die woorden zaait. Zoals een boer zaad uitzaait op zijn akker. Woorden van 

bemoediging en hoop. Woorden over een nieuwe, mooie en eerlijke wereld. Aan sommige 

mensen zullen zijn woorden niet zijn besteed, maar vele anderen zullen de woorden 

oppakken en er iets mee doen. De Bijbelverhalen zijn: 

• De Bergrede    - Mattheüs 5  
• Geen valse eed afleggen - Mattheüs 5 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar:  

• Vier trouwe vrienden  - Marcus 2 
• Het dochtertje van Jaïrus - Mattheüs 9 

 
• KWINK 

In de week voor de voorjaarsvakantie starten we met les 12: ‘lichaamstaal’. De 
kinderen leren zien hoe de ander zich voelt (besef van de ander). 
De Kwink van de week is:  
 

➢ LET OP LICHAAMSTAAL! 
 

 

• KWINK VOOR OUDERS 
In de bijlage vindt u de derde Kwink ouderbrief. Hierin staat 
informatie over de lessen die we de komende weken gaan 
behandelen. Ook is de bijbehorende koelkastposter bijgevoegd, 
zodat u ook thuis met uw kind in gesprek kunt gaan over wat ze op 
school geleerd hebben. Als u liever een papieren exemplaar heeft, 
kunt u deze vanaf volgende week bij onze conciërge Rosita ophalen.  
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• STAKING 15 MAART 
Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers in alle 

onderwijssectoren staken. Ook in het primair onderwijs leggen 

medewerkers het werk neer. De leerkrachten van onze 

school zullen op 15 maart niet gaan staken. De kinderen 

van onze school worden op 15 maart dan ook gewoon op 

school verwacht. 

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk 

neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van 

15 maart is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. 

Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op 

de politiek. Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op tot een 

staking op vrijdag 15 maart voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot 

universiteit. De staking maakt onderdeel uit van de actieweek die wordt afgesloten met een 

landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag. Alle vakbonden 

vinden dat er in alle sectoren meer geld moet komen voor verbetering van de salarissen. 

Daarnaast eisen de vakbonden dat er geld vrijgemaakt wordt om de werkdruk te verlagen. 

Een aantal vakbonden in het primair onderwijs: CNV Onderwijs en AVS, doen mee aan de 

actieweek maar ondersteunen de staking niet vanwege de CAO-gesprekken die nog lopen en 

de politiek gekozen datum. https://lerarentekortisnu.nl/ 

• NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD 
Onze voorleeskampioen uit groep 7 vertegenwoordigt aanstaande woensdag onze 
school tijdens de lokale voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd in Oud-
Beijerland. Ze leest voor uit het boek: De regels van Floor! We wensen haar veel 
succes en veel plezier.  

 
• NIEUWS VAN DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG 
Vanaf deze week komt Dijanne van Eck, moeder van Anna en Jurrian, de TSO versterken. In 

de oneven weken op dinsdag is zij, samen met Bori, aanwezig bij groep 1/2b. Fijn dat je de 

TSO komt helpen! We zoeken nog meer TSO-medewerkers. Iets voor jou of u? Kom eens 

meedraaien om de sfeer te proeven. Stuur vrijblijvend een e-mail 
naar overblijf.deschelp@csgdewaard.nl. Hartelijke groet, Lianne (coördinator TSO) 

• HOEKSCH VAKANTIEBOEK 
Afgelopen donderdag heeft Bert Tuk (voorzitter van college van bestuur van CSG De 
Waard) een bezoek gebracht aan onze school en in groep 4 en 5 het Hoeksch 
Vakantieboek uitgedeeld. Dit boek is gemaakt door Rien Olijslagers en ondersteunt 
het werk van KiKa. 
 

• INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN. 
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. 
 

• STAGIAIRE GYM 
Tijdens de gymles van aanstaande woensdag zal Thomas de Looff, stage lopen bij onze 
vakleerkracht bewegingsonderwijs Bob de Vlaming. 

https://lerarentekortisnu.nl/
mailto:overblijf.deschelp@csgdewaard.nl


2018 – 2019 weekbrief 22 CBS De Schelp 3 

 

• SCHOOL OP SEEF 
Sinds vorig schooljaar zijn wij gestart met de praktische verkeerslessen 
van School op Seef. Naast de ‘pleinlessen’ vindt er één keer per jaar een 
praktische verkeersles plaats in en om Puttershoek, d.m.v. een educatieve 
wandeling of educatieve fietsroute.  
Een groot aantal kinderen van onze school gaat alleen van huis naar 
school en weer terug. Wellicht dat er op de huis-schoolroute knelpunten/gevaarlijke 
punten in het verkeer zijn, waar uw kind mee te maken krijgt. Wij zouden graag van u willen 
weten, welke punten dit zijn, zodat wij dit mee kunnen nemen in de educatieve wandel- en 
fietsroutes of andere acties kunnen ondernemen. U kunt ons op de hoogte stellen door een 
mail te sturen naar onze verkeers(groot)ouder: Aad Raijer (opa van Anje en Eva Raijer) 
aad@raijer.nl 
Voor onze werkgroep SoS (School op Seef) zijn we nog op zoek naar ouders die ons op een 
aantal woensdagochtenden wil helpen met de praktische verkeerslessen. Voor meer 
informatie of aanmelden kunt u contact op nemen met Aad Raijer of Helma Heesterman 
h.heesterman@csgdewaard.nl 
 

• GEEF EEN BOEK CADEAU! 
Wat is er mooier dan dat alle kinderen kunnen opgroeien met de mooiste boeken uit de 
jeugdliteratuur? Boekhandels en diverse landelijke organisaties hebben hun krachten 
gebundeld om de klassiekers voor een klein bedrag beschikbaar te stellen. Bij boekhandel 
‘Bij Arie’ kunt u o.a. terecht voor dit boek. Op=OP!  
 

 
Kruistocht in spijkerbroek is een spannend avontuur over vriendschap, wreedheid en geloof, 
dat je meeneemt door Europa in het jaar 1212. Een avontuur om samen te lezen, voor te 
lezen of stiekem onder de dekens met je zaklantaarn te ontdekken! 
 

• KLEDINGBOX 
De afgelopen periode heeft de ingeleverde kleding €6,80 opgebracht en hebben we in een 
jaar tijd totaal  €519,10 opgehaald. 
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

19 februari Zwerfafval opruimen groep 5 

22 februari  Studiedag: kinderen vrij! 

25 feb. t/m  1 maart Voorjaarsvakantie 

6 maart Luizencontrole 

8 maart Escaperoom groep 7 

mailto:aad@raijer.nl
mailto:h.heesterman@csgdewaard.nl
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13 maart School op Seef groep 1 t/m 4 

18 t/m 22 maart Week van de Kwinkkriebel (relaties en seksuele vorming) 

21 maart Kangoeroewedstrijd (groep 3 t/m 8) 

22 maart Nationale Pannenkoekendag i.s.m. Villa Putter (Kivido) 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
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 

9 maart Music4Kids muzikale middag voor groep 3 t/m 6 in de Bazuin in 
Oud-Beijerland 

 

• BIJLAGEN 
o Kwink ouderbrief 
o Kwink koelkastposter 


