
2018 – 2019 weekbrief 26 CBS De Schelp 1 

 

     WEEKBRIEF 22 MAART 2019 

• ZENDING 

Deze week hebben we €30,25 opgehaald voor onze sponsorkinderen en sponsorschool. Dat 

brengt het totaal van dit schooljaar op €581,87 

 

• TREFWOORD 

 ‘Problemen oplossen’ is het deelthema van volgende week. Deze week onderzoeken de 

kinderen hoe mensen met problemen omgaan. Iedereen doet dat op zijn eigen manier, maar 

ook de aard van het probleem is hierbij van belang.  

De Bijbelverhalen van deze week zijn: 

• Hoe vaak vergeven 1?   - Mattheüs 18: 17-21 
• Hoe vaak vergeven 2?  - Mattheüs 18: 22-35 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar:  

• Bartimeus  - Mattheüs 20 
• Zacheus  - Lucas 19 

 

• KWINK 
Volgende week gaan we verder met les 13: ‘kiezen’. De kinderen leren 
nadenken voordat ze een keuze maken (onderbouw), dat het maken van een 
keuze gevolgen heeft (middenbouw) en dat ze kunnen leren van een foute 
keuze (bovenbouw). De Kwink van de week is (respectievelijk 
onderbouw/middenbouw en bovenbouw): 
 

➢ DENK (EERST) NA VOORDAT JE KIEST! 
➢ LEER VAN JE KEUZES! 

 
• VERKOOP OUDE SCHOOLPLATEN 

Op maandag 1 april, géén grap, zijn de oude schoolplaten van 8:00 
uur tot 18:30 uur op school te bekijken en kunt u op de intekenlijst 
invullen wat u voor de oude schoolplaat wilt bieden. Er kan 
geboden worden vanaf €20,00 per schoolplaat. Het geld besteed 
worden aan de aankleding van de school. Momenteel sparen we 
nog voor de werkplek voor leerlingen op de gang. De schoolplaten 
op de foto’s zijn genummerd en de maat staat erbij vermeld. 
https://www.myalbum.com/album/Q3GqhxA87lua 

 
• NATIONALE PANNENKOEKDAG 
Het was een gezellige en smakelijke afsluiting van de week! Wat was het fijn dat zoveel 
opa’s en oma’s op school zijn geweest om een pannenkoek te komen eten met hun 
kleinkind(eren). In alle klassen was het gezellig druk. De kinderen hebben spelletjes 
gespeeld, samen gekleurd, de school laten zien of gezellig gekletst. De kinderen van wie hun 
opa of oma niet kon komen, hebben met hun broer of zus een spelletje gedaan, met andere 
kinderen of met een opa of oma! Zo was het voor alle kinderen een feestje! 

https://www.myalbum.com/album/Q3GqhxA87lua
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• SCHOOLVOETBAL 
Drie teams van onze school hebben woensdagmiddag mee gedaan met 
het schoolvoetbaltoernooi. De kinderen uit groep 7 en 8 hebben 
gestreden om kampioen te worden en dat is de meiden uit groep 8 
gelukt! Zij mogen door naar de volgende ronde. Ondanks dat de andere 
twee teams niet door zijn, hebben ze toch een gezellige en sportieve 
middag gehad. 
 

• KONINGSSPELEN 
Vrijdag 12 april is het weer zover: De Koningsspelen! 
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang maar net 
zoals ieder jaar kunnen wij niet zonder uw hulp. Wij 
zijn op zoek naar (groot)ouders die samen met ons De 
Koningsspelen tot een groot feest willen maken. U kunt 
zich opgeven bij juf Naomi Reedijk (onderwijsassistent 
groep 6): n.reedijk@csgdewaard.nl. Dit jaar vinden de 
spelen plaats in en rondom de school zelf. Tijdens de 
warming-up zijn alle ouders welkom om mee te doen. De 
warming-up staat onder begeleiding van Céline Snoeij van 
Sport en Dansstudio Binnenmaas. Uiteraard is oranje de 
hoofdkleur deze dag. 
 

• VAN PEUTER NAAR KLEUTEROCHTEND 
Vertel het door: woensdagochtend 3 april is onze derde van ‘peuter naar kleuterochtend’ 
van dit schooljaar! Helpt u mee deze open ochtend onder de aandacht te brengen? Dat kan 
door de bijgevoegde flyer door te sturen, ons evenement op Facebook te delen of door een 
persoonlijke uitnodiging! 
 

• SCHOOLFOTOGRAAF  
Het duurt nog wel even, maar dan kunt u het vast in uw agenda noteren. Op verzoek van de 
schoolfotograaf hebben we de datum verzet van dinsdag 7 mei naar dinsdag 28 mei.  
 

• KLEDINGBOX 
De afgelopen periode heeft de ingeleverde kleding €30,00 opgebracht, dit brengt het totaal  
op €593,80  
 

• AFWEZIG 
Helma Heesterman is maandag 25 maart afwezig. 
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

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 Fiets mee! 

28 maart Doekunst groep 7 en 8 

29 maart Groep 1/2a en 1/2b naar de melkveehouderij 

1 april Verkoop oude schoolplaten (bieden van 8:00 uur tot 18:30 uur) 

1 april MR en OR vergadering 

mailto:n.reedijk@csgdewaard.nl
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3 april Van ‘Peuter naar kleuterochtend’ vanaf 11:00 uur tot 12:30 uur 

3 april Studiemiddag team 

3 april Schoolvoetbal groep 5 en 6? 

4 april Verkeersexamen theorie groep 7 

4 april Rots en Watertraining groep 6 en 8 

9 april Zwerfafval groep 3/4 (o.l.v. Buurt Bestuurt) 

11 april Rots en Watertraining groep 6 en 8 

12 april Koningsspelen 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
30 maart Open dag voor jeugdskeeleren voor kinderen uit groep 3 t/m 8 

van 14:00 uur tot 16:00 uur. IJs-en Skeelerclub Puttershoek. 
 

• BIJLAGEN 
o Flyer van Peuter naar Kleuterochtend  

 
 

 
 
 

http://www.ijsenskeelerclubputtershoek.nl/

