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     WEEKBRIEF 29 MAART 2019 

• ZENDING 

Deze week hebben we €26,60 opgehaald voor onze sponsorkinderen en sponsorschool. Dat 

brengt het totaal van dit schooljaar op €608,47 

 

• TREFWOORD 

 ‘Druppels’ is het deelthema van volgende week. Sommige problemen zijn zo groot dat ze 

onoplosbaar lijken. De kinderen denken na over de vraag hoe zinvol het is om dan druppels 

op een gloeiende plaat te laten vallen. Ze ontdekken dat je altijd iets kunt doen om bij te 

dragen aan een oplossing. Veel druppels bij elkaar kunnen het verschil maken. In de 

Bijbelverhalen gaat het over ruzie en honger. Jezus draagt een andere manier aan om daar 

mee om te gaan.  

De Bijbelverhalen van deze week zijn: 

• Ene wang, andere wang  - Mattheüs 5: 38-41 
• Vijf broden en twee vissen - Mattheüs 14: 13-21 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar:  

• Intocht in Jeruzalem  - Mattheüs 21  
• De tien meisjes  - Mattheüs 21 

 

• KWINK 
Volgende week starten we met les 14: ‘gelijkwaardigheid’. De kinderen leren 
dat alle kinderen in de klas even belangrijk zijn (onderbouw) en gelijkwaardig 
om te gaan met hun klasgenoten (midden-en bovenbouw). De Kwink van de 
week is (respectievelijk onderbouw en midden-en bovenbouw): 
 

➢ WEET DAT IEDEREEN EVEN BELANGRIJK IS! 
➢ GA GELIJKWAARDIG MET ELKAAR OM! 

 
• VERKOOP OUDE SCHOOLPLATEN 
Aanstaande maandag 1 april, géén grap, zijn in het speellokaal, 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 
 

• SCHOOLVOETBAL GROEP 5 EN 6 
Aanstaande woensdag 3 april zijn de leerlingen van groep 5 en 6 aan de beurt voor het 
voetbaltoernooi. Verdere informatie wordt via de groepsleerkrachten uitgereikt. Doordat wij 
als team een studiemiddag hebben, zijn wij helaas niet in de gelegenheid om de kinderen te 
komen aanmoedigen. Uiteraard wensen we ze heel veel succes en een sportief toernooi toe! 
 

https://www.myalbum.com/album/Q3GqhxA87lua
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• 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. 
 
• OPROEP KONINGSSPELEN  
Om het feestje op 12 april te laten slagen zijn we op zoek naar iemand die ons kan helpen 
met de geluidsinstallatie. Heeft u daar verstand van en wilt u ons helpen, wilt u ons dat 
dan z.s.m. laten weten. Ook als u iemand kent die ons wil helpen horen wij dat graag. Dit 
kan door een mail te sturen naar Bertwin Malenstein (meester groep 5) 
b.malenstein@csgdewaard.nl of Naomi Reedijk (onderwijsassistent groep 6) 
n.reedijk@csgdewaard.nl 
 

• 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! 
 

• FOTO’S PANNENKOEKDAG 
De pannenkoekdag op vrijdag 22 maart was een 
groot succes. Een school vol kinderen en opa’s 
en oma’s: geweldig om te zien! De foto’s kunt u 
bekijken via de link 
https://www.myalbum.com/album/ksjaxG99P8xY 
 
 

 

• AGENDA 
 

Datum Activiteit 

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

1 april MR en OR vergadering 

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 

17 april Schoolvoetbal 2e ronde, meiden groep 8 

18 april Paasviering in de klas met lunch verzorgd door de ouderraad  
Continurooster: 14:00 uur uit 

19 april Goede Vrijdag 

mailto:n.reedijk@csgdewaard.nl
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21 en 22 april Pasen 

19 april t/m 3 mei Meivakantie 

8 mei Luizencontrole 

 
• 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 Hockey Hoeksche Waard 

 
 

 
 
 

http://www.ijsenskeelerclubputtershoek.nl/

