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     WEEKBRIEF 10 mei 2019 

• ZENDING 

Deze week hebben we €19,25 opgehaald voor onze sponsorkinderen en sponsorschool. Dat 

brengt het totaal van dit schooljaar op €683,42 

 

• TREFWOORD 

Na de verhalen over de profeet Jona, gaan we volgende week starten met het thema ‘doen’. 

Kinderen doen veel. Ze zijn graag met hun handen bezig en meestal waarderen we deze 

actieve houding. Het is belangrijk dat ze hiervoor de kans krijgen, want de 

kinderen leren het meeste door te doen. Minstens zo belangrijk is dat kinderen 

leren reflecteren op hun daden door vragen te stellen bij hun eigen handelen 

en dat van anderen. In dit thema gaat het dan ook over de 

levensbeschouwelijke vraag: wat maakt het menselijk handelen betekenisvol? 

Hier denken we over na aan de hand van de Bijbelverhalen over Simson. De 

verhalen over Simson zitten vol actie. Leeuwen worden gedood, vijanden 

verslagen en meisjes gehuwd. De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

• Een raar gesprek  - Rechters 13 

• Denken en doen  - Rechters 14 en 15 

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

• Ruth   - Ruth 3 
• Samuël  - 1 Samuël 1 

 

• LIEF EN LEED 
Na lang zoeken is het uiteindelijk gelukt om voor de vrijdagen 
in groep 8 een invaller te vinden. We zijn heel blij dat juf 
Netty Baan dat de komende vrijdagen wil doen en heten haar 
van harte welkom bij ons op school. 
Afgelopen dinsdag is juf Yvette Lefevere met Bo op school 
gekomen om haar aan de kinderen in de klas te laten zien.  
 

• KWINK 
Afgelopen week zijn we gestart met les 15: ‘eerlijk zeggen/geweten’ en gaan 
daar de komende week verder mee aan het werk. 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! 

 

• SCHOOLREIS 
Aanstaande donderdag is het zover, groep 1 t/m 7 gaat op schoolreis. Groep 8 gaat deze 

dag naar het Nationaal Archief. Informatie over de schoolreis heeft u deze week via de mail 
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ontvangen. De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten om 8:30 uur in de klas aanwezig 
zijn. De kinderen van groep 1 en 2 mogen ook om 8:45 uur gebracht worden, 
omdat zij pas om 9:15 uur vertrekken. Uiteraard zijn de juffen op de gewone tijd 
aanwezig. De kleuters worden rond 15:00 uur op school terug verwacht en groep 3 
t/m 7 om ongeveer 17:00 uur. We wensen alle kinderen, leerkrachten en begeleiders 
een hele gezellige dag toe!  

 
• WERKZAAMHEDEN DEEL 3 

In de vakantie en afgelopen maandag is er 
hard gewerkt. Groep 3/4 en 4 zijn geschilderd 
en voorzien van nieuw meubilair en het is 
prachtig geworden. Voor de kinderen was het 
een verrassing dat ze zulke hoge tafels 
kregen, maar… ze vinden het geweldig! Ook 
de werkplek op de gang is deels gerealiseerd, 
want de bijbehorende tafel moet nog 
geleverd worden. Ondanks dat wordt er door 
de kinderen al met veel plezier gebruikt van 
gemaakt. Een deel van het oude meubilair is inmiddels 

al opgehaald om in Malawi een tweede bestemming te krijgen.  
Vanaf komende maandag wordt de directie/personeelskamer onder handen genomen. 
Dit zal een wat langere periode in beslag nemen, omdat er verschillende werkzaamheden 
moeten gebeuren. Maar ook hier geldt: stukje bij beetje wordt het steeds mooier! 
 
We hebben nog een aantal kasten met deuren of lades te koop voor €10,00 per stuk. 
Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met onze conciërge Rosita. 
 

• SCHOOL OP SEEF 
De investeringen die we in de praktische verkeerslessen van School op Seef 
hebben gedaan, zijn niet voor niets geweest. Voor de meivakantie is er op 
school een gesprek geweest met de certificeringscommissie en deze week 
hebben we het bericht gekregen dat het verkeersveiligheidslabel aan ons 
is toegekend. We hebben een heel positief eindoordeel gekregen: 

 
Nadat SCHOOL op SEEF iets was weggezakt op de Schelp, heeft de directeur circa drie jaar 
geleden het initiatief genomen om het programma weer structureel op de agenda te krijgen. 

Inmiddels wordt er weer aan alle eisen voldaan en is er met een nieuwe 
schoolcontactpersoon, een zeer betrokken verkeersouder, vaste hulpouders en een actueel 
verkeersactieplan weer een goede structuur opgezet. De lessen worden drie keer per jaar 

gegeven, er wordt gecommuniceerd met de ouders en de school is volop in gesprek met de 
gemeente over de schoolomgeving. Ook worden er extra activiteiten verricht zoals VOMOL, 
dode hoek, Lichtbrigade en Trapvaardig. Daarom geeft de adviseur het advies om het label 

toe te kennen met het maximale aantal van 21 punten. De commissie gaat van harte 
akkoord met het advies en feliciteert de school met het behaalde resultaat. 

 
Het label krijgen we over een aantal weken officieel en op feestelijke wijze overhandigd door 
de wethouder. Hier wordt u tegen die tijd nog verder over geïnformeerd. Een speciaal 
dankwoordje in deze weekbrief voor alle vrijwilligers van School op Seef, dankzij hun 
hulp en inzet tijdens de praktische verkeerslessen is het ons gelukt om het label te halen. 
Een speciaal dankwoord nog voor Aad Raijer (opa van Anje en Eva), hij heeft een grote 
bijdrage geleverd aan het opzetten van het School op Seefproject!  
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• OUDERPORTAAL 
Sinds afgelopen maandag zijn de resultaten van de landelijke toetsen (Cito) weer zichtbaar 
in het ouderportaal van parnassys. Het heeft helaas heel lang geduurd voordat parnassys dit 
probleem kon oplossen, maar we zijn blij dat het nu weer zichtbaar is.  
 

• FANCY FAIR: HEEL DE SCHELP BAKT! 
Wie maakt de mooiste en lekkerste taart? Tijdens de Fancy Fair op woensdag 5 juni is de 
prijsuitreiking. Inschrijven voor de wedstrijd kan op dinsdagochtend 14 mei tussen 8:20 en 
8:30 uur (zie bijlage). 
 

• NASCHOOLSE LESSEN MAASMUZIEK 
Na twee succesvolle rondes, staat nu de derde en laatste ronde van dit schooljaar voor de 
deur. Op dinsdagmiddag 28 mei starten er weer blokfluitlessen voor beginners en 
gevorderden (groep 3 t/m 6), maar dit keer ook saxofoonles voor kinderen uit groep 6 t/m 
8. De kinderen krijgen zes weken les en betalen hier een kleine vergoeding voor. De 
kinderen hebben hier een flyer over meegekregen. Voor meer informatie of aanmelden kunt 
u mailen naar: opleiding@maasmuziek.nl 

 
• SCHOOLFOTOGRAAF 
Op dinsdag 28 mei a.s. is het weer zo ver! De schoolfotograaf komt langs en dan mag uw 

kind met zijn of haar mooiste lach, skateboard of gewoon zoals hij/zij wilt op de gevoelige 

plaat. Voor tips m.b.t. kleding e.d. zie de bijlage, maar denk aan gekapte haren, een 

gewassen toet en vergeet niet om zijn stoerste pet of haar liefste knuffel mee te 

nemen! Hou er ook rekening mee dat als uw kind gym heeft deze dag, u gel of een borstel 

mee geeft om de haren weer in het juiste model te kunnen krijgen. De mogelijkheid bestaat 

om ook met broertjes of zusjes die niet bij ons op school zitten op de foto te gaan. 

Hiervoor moet u zich echter wel inschrijven. Dit kan vanaf maandag op de lijsten die bij 

Rosita liggen. Wij van de ouderraad hebben er weer zin in, we hopen u ook! Voor vragen 

kunt u mailen naar: or.deschelp@csgdewaard.nl 

• E-WASTE RACE GROEP 8 – HELPT U MEE? 
De E-waste Race is een wedstrijd tussen 10 
scholen in de Hoeksche Waard om zoveel 
mogelijk elektronisch afval bij mensen uit 
de buurt op te halen. Tijdens de E-waste 
Race kunnen buurtbewoners hun 
rondslingerende elektronisch afval 
aanmelden op de website. 
www.ewasterace.nl Wilt u ons (groep 8) 
helpen om de winnaar van deze race te 

worden? Als u oude elektronica heeft, kunt u dit aanmelden  op de website 
www.ewasterace.nl Kiest u dan wel voor De Schelp.  De elektronica moet in een kliko 
passen. U kunt ervoor kiezen om het door de kinderen op te laten halen, maar mee naar 
school nemen mag ook. Wilt u het dan afgeven bij groep 8, dan gooien wij het in de 
daarvoor bestemde rode kliko’s. Alleen geregistreerde elektronica telt mee. Er mag geen 
bedrijfsafval worden aangeboden. Cd’s , batterijen, lampen, boilers e.d. mogen niet. 
Wij zullen u elke week op de hoogte houden hoeveel punten we al hebben. De wedstrijd 
gaat maandagmiddag 13 mei om 15.00 uur van start, dus graag vanaf dat moment 
aanmelden, want dan tellen de punten pas mee. Op 6 juni om 10.00 uur precies stopt 
de wedstrijd. Namens groep 8 alvast bedankt voor uw hulp.  Deze informatie delen op 
facebook,twitter, instagram vinden wij helemaal top! 

mailto:opleiding@maasmuziek.nl
mailto:or.deschelp@csgdewaard.nl
http://www.ewasterace.nl/
http://www.ewasterace.nl/
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• CAFÉ GEZIeN 
Café GEZIeN HW organiseert op 16 mei 2019 vanaf 19:30 uur een Zorgmarkt in het 
Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland. “Wie, Wat, Waar in de Hoeksche Waard?” - Sport, 
vrijetijdsbesteding, activiteiten en veel meer. Wie organiseert wát voor kinderen met een 
zorgvraag/beperking? Een mooie mix van verenigingen en organisaties stelt zich voor en 
toont het aanbod. Kom een avondje ideeën opdoen, geniet van een bak koffie en praat mee 
over van alles en nog wat aan één van de gesprekstafels. Iedereen is welkom. U kunt zich 
aanmelden via cafegezienhw@gmail.com 
 

• AFWEZIG 
Helma Heesterman is maandag 13 mei en dinsdag 14 mei afwezig. 

 
• AGENDA 
Datum Activiteit 

14 mei Inschrijven ‘Heel De Schelp bakt!’ (8:20 – 8:30 uur) 

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 

17 mei Herdenking Oorlogsgraven groep 7 

20 mei Gastles Mission Symphonic groep 7 

21 t/m 24 mei Avondvierdaagse 

21 mei Vogels spotten (Klein Profijt) groep 8 

21 mei Natuurspeeltuin groep 5 

23 mei Praktisch Verkeersexamen groep 7 

23 mei Rots&Watertraining groep 6 

23 mei Project Maasmuziek groep 5 

28 mei Schoolfotograaf 

29 mei Kabouterpad groep 1/2a 

30 en 31 mei Hemelvaartvakantie 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
Datum Activiteit 

10 mei FC Binnenmaas: open training voor kinderen die geboren zijn in 
2012 (18:15 tot ca 19:15 uur aanmelden niet nodig) 

17 mei FC Binnenmaas: open training voor kinderen die geboren zijn in 
2011 (18:15 tot ca 19:15 uur aanmelden niet nodig) 

30 mei Tour langs de boer 

1 juni Biwanto wandelroutes vanaf 8 km 

 
• Bijlage 

o Schoolfotograaf 
o Fancy Fair: Heel De Schelp bakt! 

 

 
 
 
 

De meiden van groep 8 hebben het in de tweede ronde 
 van het schoolvoetbaltoernooi de halve finale gehaald. Goed gedaan! 

mailto:cafegezienhw@gmail.com
http://www.biwanto.nl/

