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    WEEKBRIEF 22 februari 2019 

 ZENDING 

Deze week hebben we €19,90 opgehaald voor onze sponsorkinderen en sponsorschool. Dat 

brengt het totaal van dit schooljaar op €498,47 

 

 TREFWOORD 

Het deelthema waar we na de voorjaarsvakantie mee gaan starten is  ‘veelzeggend’. Een 

enkel woord kan veel zeggen. Maar ook een beeld, een cartoon, je hart, je daden en zelfs je 

zwijgen kunnen een heel verhaal vertellen. In de Bijbelverhalen schetst Jezus met woorden 

een veelzeggend beeld van Zijn verkondiging van het koninkrijk van God.  

De Bijbelverhalen zijn: 

 Zie je het voor je?  - Mattheüs 13:3-8 
 Helpen in de wijngaard - Mattheüs 21:28-32 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar:  

 De gelijkenis van de zaaier - Marcus 13 
 De wonderbare spijziging - Mattheüs 14 

 
 KWINK 

In de week na de voorjaarsvakantie gaan we verder 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! 
 

 

 LIEF EN LEED 
Juf Yvette Lefevere heeft haar laatste schooldag gehad en kan gaan genieten van haar 
zwangerschapsverlof. We wensen haar sterkte met de laatste loodjes en een voorspoedige 
bevalling toe. 
Juf Francisca Bieshaar zal na de voorjaarsvakantie haar werkzaamheden weer hervatten, 
op donderdagmiddag zal juf Janneke Snoeij een aantal keer ter ondersteuning aanwezig zijn. 
We zijn blij dat ze weer zover hersteld is dat ze de groep weer kan gaan draaien. 
Juf Marianne van der Beek herstelt langzaam van haar blessure. Inmiddels is ze al haar 
werkdagen weer op school. Na de vakantie zal zij haar werkzaamheden in de middagen weer 
verder gaan opbouwen. Op maandagmiddag en donderdagmiddag is er nog ondersteuning 
in de klas aanwezig. We zijn blij dat het de goede kant op gaat en er zo voor de klas ook wat 
meer stabiliteit komt.  
 

 VERVANGING 
Juf Tjakoline Smit zal na de voorjaarsvakantie juf Yvette Lefevere vervangen, we vinden het 
fijn dat ze weer terug is bij ons op school! We wensen haar dan ook een goede tijd toe in 
groep 8. Voor de vrijdagen hebben we helaas nog geen vervanger gevonden. We hebben 
voor de eerste drie weken een tijdelijke oplossing en zoeken ondertussen nog hard verder. 
Dus als u iemand weet…… 
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 STAKING 15 MAART 
Ook als team van De Schelp vinden we dat er meer geld moet 

komen voor verdere verlaging van de werkdruk en verbetering 

van de salarissen zodat het leraarschap een aantrekkelijke 

beroep blijft/wordt. Toch doen we niet mee met de 

komende staking die door de AOb is uitgeroepen. De 

belangrijkste reden daarvoor is dat de cao-onderhandelingen 

nog volop bezig zijn en we willen de resultaten daarvan eerst eens afwachten. Door nu al te 

staken vinden we dat we een onevenredig grote aanslag doen op de belangen van kinderen 

en ouders. 

 NATIONALE PANNENKOEKDAG 
Op vrijdag 22 maart is het weer zover: de 13e editie van Nationale Pannenkoekdag! In de 
jaarplanning staat vermeld dat de nationale pannenkoekdag op 15 maart gehouden wordt, 
maar i.v.m. de aangekondigde staking, heeft de organisatie deze dag verplaatst naar vrijdag 
22 maart. Op deze dag zijn alle opa’s en oma’s van harte welkom. U kunt gezellig met uw 
kleinkind(eren) een pannenkoek eten en aansluitend een gezelschapsspelletje spelen. 
Opa’s en oma’s zijn om 11.30 uur van harte welkom. Ook de opa’s en oma’s van de 
kinderen van Villa Putter komen die dag pannenkoeken eten en spelletjes doen. Om 12.00 
uur zullen we deze gezellige Pannenkoekdag beëindigen. Deze Pannenkoekdag zal in het 
teken staan van “samen delen samen spelen”. Verdere informatie volgt in de volgende 
nieuwsbrief.  
Komt u ook?  
 

 ONDERHOUD 
De onderhoudswerkzaamheden zijn de afgelopen dagen al van start gegaan. In de 
voorjaarsvakantie zal het lokaal van groep 7 en groep 8 geschilderd en opgeknapt worden en 
ook het lokaal van groep 1/2a en 1/2b. Ook alle deuren en deurposten zullen voorzien 
worden van een nieuwe laag verf. Vanaf die tijd zal er dus enige overlast en rommel in de 
school zijn, maar wel met een mooi vooruitzicht! 
 

 BILLIE DE BEVER KIEST VOOR MEER BEWEGEN 
Bewegen is goed voor de gezondheid en voor de ontwikkeling van 

sociale en cognitieve vaardigheden van kinderen. Door regelmatig te 

bewegen worden kinderen fitter en krijgen ze meer energie. Bewegen 

zorgt voor krachtige botten en sterke spieren, de spijsvertering werkt 

beter en je kind blijft beter op gewicht. Kinderen die regelmatig 

bewegen voelen zich meer ontspannen, energieker en ze slapen beter. 

Bovendien houden kinderen over het algemeen van klimmen, klauteren, 

rennen en ontdekken. Laat je kind minstens een uur per dag bewegen. 

Lopen, fietsen, skaten, dansen; er zijn zoveel mogelijkheden! 

 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 
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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 
 

 SCHOOLREIS 
Op donderdag 16 mei staat de schoolreis gepland: 

o Groep 1/2 gaat naar Piratenland in Gorinchem 
o Groep 3 t/m 7 gaat naar het Archeon in Alpen aan de Rijn 

Eind maart ontvangt u meer informatie over de schoolreis: de kosten en hoe u kunt betalen.  

 
 KLEDINGBOX 
De afgelopen periode heeft de ingeleverde kleding €20,00 opgebracht en hebben we in een 
jaar tijd totaal  €539,10 opgehaald. 
 

 AGENDA 
Datum Activiteit 

22 februari  Studiedag: kinderen vrij! 

25 feb. t/m  1 maart Voorjaarsvakantie 

6 maart Luizencontrole 

8 maart Escaperoom groep 7 

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) 

25 t/m 29 maart Week van het geld 

25 maart Gastles over geld in groep 7 en 8  

26 maart Kijk en doepad groep 5 

26 maart Kidsraad 

27 maart  School op Seef groep 5 t/m 7 

28 maart Doekunst groep 7 en 8 

 

 ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
24 februari t/m 1 maart Activiteiten voor kinderen: flyer is uitgedeeld 

http://www.hoekschewaardactief.nl/ 

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

9 maart Apenkooien en Rollerdisco in de sporthal van Mijnsheerenland 
(vanaf 4 jaar) 

 

 BIJLAGEN 
o Kleuter en kidsparcours (Motiviteit) 
o Rollerdisco (Motiviteit) 
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