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     WEEKBRIEF 5 APRIL 2019 

 ZENDING 

Deze week hebben we €19,20 opgehaald voor onze sponsorkinderen en sponsorschool. Dat 

brengt het totaal van dit schooljaar op €627,67 

 

 TREFWOORD 

In voorbereiding op het komende Paasfeest gaan starten met het thema ‘overwinnen’. Pasen 

het feest van de opstanding van Jezus uit de dood. De overwinning van gerechtigheid op 

onrecht, van goed op kwaad, van liefde op haat. Komende week is het deelthema ‘bang’. 

Wat betekent bang zijn voor kinderen? Wat doen mensen met hun angsten? En kunnen ze 

hun angsten overwinnen? In de Bijbelverhalen van deze week speelt angst ook een rol: bij 

de intocht in Jeruzalem zijn de Joodse leiders bang de controle te verliezen, omdat Jezus 

zoveel mensen achter zich aan krijgt. 

De Bijbelverhalen van deze week zijn:  

 Een echte herder - Johannes 10:11-15 
 Bijna oproer  - Lucas 19:29-48 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar:  

 Laatste avondmaal - Mattheüs 26 
 De gevangenneming - Mattheüs 26 

 

 LIEF EN LEED 
Juf Yvette Lefèvere is afgelopen zondag bevallen van een gezonde dochter. We wensen haar 
en Maurice veel geluk met de kleine Bo. Als u een kaartje wilt sturen kan dat naar: Weeda 5, 
3299 WD Maasdam 
 

 LIEF EN LEED 2 
Dinsdag 2 april heeft meester Bertwin Malenstein het zij-instroomtraject succesvol 
afgerond. Na twee jaar en één dag hard studeren, een groep draaien en bijna 
wekelijks naar Utrecht, mag zich nu echt ‘meester’ noemen! Dat is wel een 
felicitatie waard! 
 

 KWINK 
Volgende week gaan we verder 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! 
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 KONINGSSPELEN 
Aanstaande vrijdag 12 april is het zover: De Koningsspelen! Alle kinderen 
worden om uiterlijk 8:25 uur in een oranje (of rood/wit/blauw) shirt op 
het plein verwacht. De Koningsspelen open we met een warming up o.l.v. 
Celine Snoeij, van Sport- en Dansstudio Binnenmaas. Na de warming up gaan 
alle kinderen naar hun eigen groep en worden ze in groepjes verdeeld en 
kunnen ze met de sportspelletjes beginnen. Alle kinderen moeten zelf eten en 
drinken voor in de pauze meenemen. Tegen 12 uur verzamelen we weer op 
het plein voor de prijsuitreiking en de afsluiting van de Koningsspelen.  
Voor de onderbouw hebben we inmiddels voldoende aanmeldingen van (groot)ouders die 
ons vrijdag willen helpen. Voor de bovenbouw zijn we nog op zoek naar een aantal 
(groot)ouders. U kunt zich opgeven bij juf Naomi Reedijk (onderwijsassistent groep 6): 
n.reedijk@csgdewaard.nl.  

 
 ACTIE VOOR MOZAMBIQUE 
De kinderen van groep 4 werden tijdens de begrijpend leesles over de 
cycloon Idai geraakt toen ze lazen over de gevolgen van deze ramp voor 
de bevolking van Mozambique. Ze wilden graag wat doen om deze mensen 
te helpen. Ze hebben daarom bedacht om tijdens de Paaslunch op 
donderdag 18 april een collecte voor Mozambique te houden. Ze 
hebben dit in alle groepen verteld en als snel ontstond er een domino-
effect: ook de kinderen uit andere klassen wilden actie ondernemen. De 
kinderen hebben zelf van alles bedacht: een heitje voor een karweitje, 
(zak)geld doneren, paasmandjes met chocolade eitjes maken en 
verkopen…. Het geld stroomt binnen. Wat fijn om te zien dat de kinderen 
begaan zijn met mensen in nood en hun steentje willen bijdragen! Voor 
het lokaal van groep 4 liggen boeken die voor het goede doel verkocht 
worden. De collectebus voor giften en de boeken staat (t/m 
donderdag 18 april) op de bar of op de tafel bij onze conciërge Rosita.  
 

 VERKOOP OUDE SCHOOLPLATEN 
Er kan nog geboden worden t/m vrijdag 12 april. Vanaf maandag 15 april 
kunnen de hoogste bieders hun plaat komen afrekenen (bieden vanaf 
€20,00 per schoolplaat). De schoolplaten zijn in het speellokaal opgesteld. 
https://www.myalbum.com/album/Q3GqhxA87lua 
 

 SCHOOLVOETBAL GROEP 5 EN 6 
Afgelopen woensdag is het voetbaltoernooi van groep 5 en 6 niet doorgegaan vanwege de 
slechte weersverwachtingen. Het toernooi is verzet naar woensdag 10 april. 
Verdere informatie wordt via de groepsleerkrachten uitgereikt. We wensen de kinderen heel 
veel succes en een sportief toernooi toe! 
 

 TSO 
We zijn dringend op zoek naar nieuwe TSO-medewerkers.  

Na bijna vier jaar, gaat juf Nancy na de meivakantie stoppen met het overblijven in groep 7. 

We bedanken haar voor haar jarenlange inzet. Neem eens contact op voor meer informatie 

of om vrijblijvend mee te draaien, met Lianne van Dam of mail 

naar overblijf.deschelp@csgdewaard.nl  

Het gaat om de maandag, dinsdag en/of donderdag van 11:50 - 13:05 uur. Hoe fijn is het 

als uw kind een vast gezicht heeft tijdens de Tussen Schoolse Opvang.  

mailto:n.reedijk@csgdewaard.nl
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Verder willen we u vragen om de naam van uw kind op de lunchtrommel en beker te 

schrijven. Dat voorkomt heel wat zoekwerk. En wilt u er om denken, om ook uw zieke kind 

bij de TSO af te melden. Dat kan voor 9:00 uur in mijntso.nl/deschelp  Een hartelijke 

groet, Lianne van Dam (moeder van Jian uit groep 3) 

 AFWEZIG 
Helma Heesterman is maandag 8 april afwezig. 
 

 AGENDA 
Datum Activiteit 

9 april Natuurspeeltuin groep 5 

10 april  Schoolvoetbal groep 5 en 6 

11 april Rots en Watertraining groep 6 en 8 

12 april Koningsspelen 

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

16 en 17 april Eindtoets groep 8 

17 april Schoolvoetbal 2e ronde, meiden groep 8 

18 april Rots en Watertraining groep 6 en 8 

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

19 april Goede Vrijdag 

21 en 22 april Pasen 

19 april t/m 3 mei Meivakantie 

8 mei Luizencontrole 

 

http://mijntso.nl/deschelp

