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     WEEKBRIEF 18 APRIL 2019 

• ZENDING 

Deze week hebben we €17,30 opgehaald voor onze sponsorkinderen en sponsorschool. Dat 

brengt het totaal van dit schooljaar op €664,17 

 

• ACTIE MOZAMBIQUE 
De actie voor Mozambique heeft het geweldige bedrag van €385,72 opgehaald! We zijn 
trots op het initiatief van de kinderen en hun inzet voor deze actie! Bedankt. Samen zien we 
om naar onze naaste ver weg! 
 

• TREFWOORD 
Na de meivakantie starten we met een nieuw thema: ‘weglopen’. Kinderen en mensen 

moeten veel en het is heel menselijk dat ze soms weleens willen weglopen van hun taak. Dit 

gegeven is niet nieuw. Ergens rond de vierde eeuw voor Christus wordt het Bijbelverhaal 

over Jona opgeschreven, hij loopt in eerste instantie weg voor de opdracht die hij gekregen 

heeft. In dit thema ontdekken de kinderen wat het betekent dat de mens vrijheid heeft om 

te kiezen en daardoor verantwoordelijk is voor zijn keuzes. 

De Bijbelverhalen van deze week zijn:  

• Op reis  - Jona 1: 1-16 
• Naar Nineve - Jona 3  
• De plant - Jona 4 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar:  

• Emmaüsgangers    - Marcus 16 
• Verschijning aan de discipelen en Petrus - Mattheüs 28 

 

• PAASVIERING 
In alle klassen is donderdag het Paasfeest gevierd. De dag hebben we 
gezellig afgesloten met een lunch, verzorgd door de ouderraad. De 
kinderen hebben gesmuld van deze paaslunch. We bedanken de 
ouderraad voor hun inzet.  

 

• KWINK 
Na de meivakantie starten we met les 15: ‘eerlijk zeggen/geweten’. De kinderen 
van de onderbouw leren eerlijk te zeggen wat ze verkeerd hebben gedaan en 
de kinderen in de midden-en bovenbouw leren hoe hun geweten werkt. De 
Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw en midden-en bovenbouw): 
 

➢ ZEG HET EERLIJK, DAT VOELT BETER! 
➢ LUISTER NAAR JE GEWETEN! 
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• KONINGSSPELEN 
Vorige week vrijdag hebben we de Koningsspelen gevierd. 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde ochtend. Na 
een swingende opening, zijn alle kinderen in groepen alle 
sport-en spelonderdelen langs gegaan. Na afloop werden 
ze door de ouderraad getrakteerd op een ijsje. We 
bedanken alle (groot)ouders voor hun hulp. Foto’s zijn te 
bekijken via de link van de onderbouw 
https://www.myalbum.com/album/kawIEX8oq4jZ   
en de link van de bovenbouw 
https://www.myalbum.com/album/EQJUHVrCSbxZ 
 

• WERKZAAMHEDEN DEEL 2 
De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Het speellokaal staat vol met het oude 
meubilair en de kasten. De (stevige) kasten (ideaal voor in de schuur of garage) worden 
voor €10,00 per stuk verkocht, als u interesse heeft kunt u dat aan onze conciërge 
doorgeven. Het oude meubilair wordt na de meivakantie opgehaald en krijgt in Malawi een 
nieuwe bestemming. Na de meivakantie zitten we dus nog even in de rommel.  
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 
Heeft u 5 juni al in uw agenda genoteerd? 
Inmiddels is er ook al een plantenverkoop geweest, waar een deel van de 
opbrengst bestemd was voor de nieuwe sporttenues. Na de meivakantie zal er 
nogmaals een plantenverkoop plaatsvinden. Hierover wordt u t.z.t. geïnformeerd. 
 

• DOPPENACTIE 
Er wordt hard gespaard door de kinderen en hun ouders. Ella van Dienst die de 
doppen op kwam halen was blij verrast door de grote hoeveelheid doppen die ze 
afgelopen donderdag mee kon nemen. Van het geld van deze doppenactie wordt 
de opleiding van blinde geleidehonden bekostigd.  
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

19, 21 en 22 april Goede Vrijdag en Pasen 

23 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 

16 mei Nationaal Archief groep 8 

• Bijlage 
o Koningsdag Puttershoek (2 bijlagen) 
o Fancy Fair 
HET TEAM VAN CBS DE SCHELP WENST U GEZEGENDE PAASDAGEN 

 EN EEN FIJNE VAKANTIE! 

https://www.myalbum.com/album/kawIEX8oq4jZ
https://www.myalbum.com/album/EQJUHVrCSbxZ

