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     WEEKBRIEF 12 APRIL 2019 

• ZENDING 

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

brengt het totaal van dit schooljaar op €646,87 

 

• TREFWOORD 

In de week van het Paasfeest staat het deelthema ‘de angst overwinnen’ centraal. Deze 

week is de Goede Week die voorbereidt op Pasen. We zien hoe mensen in rituelen, 

symbolen, verhalen en door elkaar nabij te zijn hun angsten overwinnen. In het bijzonder in 

de Paasverhalen over Jezus die leeft, de dood overwint en doorleeft in zijn volgelingen. Het 

einde hoeft geen einde te zijn.  

De Bijbelverhalen van deze week zijn:  

• Nu is Jezus er nog - Johannes 13 
• Angst en schuld - Johannes 18 en 19 
• De Paasmorgen - Johannes 20:1-18 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar:  

• Petrus verloochent zijn Meester - Mattheüs 26 
• Kruisiging en opstanding  - Mattheüs 27 en 28 

 

• PAASVIERING 
Aanstaande donderdag (Witte Donderdag) vieren wij in alle groepen het Paasfeest met het 
Bijbelverhaal en liederen. Tussen de middag eten alle kinderen op school. De Paaslunch 
wordt verzorgd door de ouderraad. Om 14:00 uur is de school uit en start de meivakantie 
 

• ACTIE MOZAMBIQUE 
De collectebus waarin geld voor Mozambique gedaan kan worden, wordt dagelijks gevuld. 
Kinderen geven wat van hun zakgeld, hebben klusjes gedaan, of een gift gegeven voor de 
boeken die te koop zijn. Wat fijn om te zien dat de kinderen hier zo bewust mee bezig zijn 
en zo een steentje bij willen dragen voor mensen in nood. In de afgelopen twee weken is er 
al €246,25 opgehaald! Wat een geweldig bedrag! Komende week blijft de collectebus nog 
staan, kunnen er nog boeken gekocht worden en zal er tijdens de Paaslunch in alle 
groepen gecollecteerd worden. Het zou mooi zijn als we straks €300,- (of meer?) 
kunnen overmaken voor Mozambique….  
 

• KWINK 
We gaan nog één extra week verder met  les 14: ‘gelijkwaardigheid’, zodat we 
na de meivakantie met de nieuwe les kunnen beginnen. 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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• SCHOOLVOETBAL GROEP 5 EN 6 
Afgelopen woensdag hebben groep 5 en 6 meegedaan aan het 
voetbaltoernooi. Ze hebben een gezellig en sportief toernooi achter de rug.  
 

• VERKEERSEXAMEN GROEP 7 
Alle kinderen uit groep 7 zijn geslaagd voor hun theorie-examen verkeer, gefeliciteerd! Op 
naar het praktisch verkeersexamen op 23 mei. 
 

• SCHOOLREISGELD 
Op 29 maart jl. heeft u een mail ontvangen m.b.t het betalen van het schoolreisje. De kosten 
voor het schoolreisje bedragen: groep 1 en 2: €20,00 per leerling, groep 3 t/m 7: €26,50 per 
leerling. We willen u vragen om het schoolreisgeld uiterlijk woensdag 17 april over te 
maken op onderstaande rekening:                                                                             
NL41 RABO 0354 309374  t.n.v. CSG De Waard inzake Ouderraad De Schelp onder 
vermelding van schoolreis, naam en groep van uw kind(eren).  

• WERKZAAMHEDEN DEEL 2 
Na het opknappen van een aantal lokalen in de voorjaarsvakantie staat nu deel 2 van de 
werkzaamheden voor de deur. Vanaf vrijdag 12 april starten zachtjes aan de voorbereidingen 
voor het opknappen van de lokalen van groep 3/4 en 4. Op woensdagmiddag 17 april begint 
het grote werk. Groep 4 kan op donderdag 18 april niet in hun lokaal terecht. Via de 
groepsleerkracht ontvangen de ouders van groep 4 hier meer informatie over. Ook de 
personeelskamer zal in de meivakantie opgeknapt worden. Op maandagochtend 6 mei (voor 
schooltijd) zal het nieuwe meubilair van groep 3/4 en 4 geleverd worden. Het meubilair van 
de personeelskamer laat nog even op zich wachten. De komende week zal het dus wat 
rommeliger zijn in de gangen, maar we hebben een mooi vooruitzicht! Stukje bij beetje 
wordt de school steeds mooier… 
 

• FANCY FAIR VOOR NIEUWE SPORTTENUES 
Een aantal moeders van onze school heeft het plan gevat om de school te voorzien van 
nieuwe sporttenues. Daar zijn wij heel blij mee en bevelen hun plan dan ook van harte aan! 
In de bijlage kunt u hier meer over lezen en we hopen dat u net zo enthousiast bent als wij! 
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

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, 21 en 22 april Goede Vrijdag en Pasen 

19 april t/m 3 mei Meivakantie 

8 mei Luizencontrole 

9 mei  Project Maasmuziek groep 5 

15 mei Bankbattle groep 8 

15 mei School op Seef groep 1 t/m 5 

15 mei Trapvaardig groep 7 

16 mei Schoolreis groep 1 t/m 7 

• Bijlage 
o Fancy Fair 


