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     WEEKBRIEF 17 mei 2019 

 ZENDING 

Deze week hebben we €27,65 opgehaald voor onze sponsorkinderen en sponsorschool. Dat 

brengt het totaal van dit schooljaar op €711,07 

 

 TREFWOORD 

In het thema ‘doen’ gaat het over denken en doen, over maken en breken, over daadkracht 

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

Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

 Het loopt mis - Rechters 16: 1 -22 

 Simsoms dood - Rechters 16: 23- 31 

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

 Samuël  - 1 Samuël 1 
 Samuëls roeping - 1 Samuël 2 

 

 LIEF EN LEED 
De vader van onze conciërge Rosita is gisteren overleden, zij zal daarom volgende week niet 
op school aanwezig zijn. We wensen haar veel sterkte in deze moeilijke en verdrietige tijd en 
denken aan haar in ons gebed. 
 

 LIEF EN LEED 2 
Het verlof van juf Bianca de Jonge zit er al bijna weer op. Vanaf maandag 27 mei zal zij haar 
werkzaamheden in groep 1/2b weer hervatten. Dat betekent dat juf Suzanne Zijderveld haar 
laatste week in deze groep draait. 
 

 KWINK 
Volgende week starten we met les 16: ‘ontspannen’. De kinderen leren hoe ze 
hun lichaam kunnen inzetten om rustig worden. De Kwink van de week is 
(respectievelijk onderbouw en midden-en bovenbouw): 
 

 GEBRUIK JE LIJF! 
 STRESS? ONTSPAN JE LIJF! 

 

 SCHOOLREIS 
Woensdag gebeurde, is iets wat je als school hoopt dat je nooit overkomt: de 
busmaatschappij had vergeten het Archeon te boeken… Na heel wat geregel is het 
uiteindelijk gelukt om een andere bestemming te vinden. Voor de één een 
teleurstelling dat het Archeon niet doorging, voor de ander een positieve verrassing 
dat we naar Duinrell gingen. We zijn blij dat alle kinderen gisteren genoten hebben 
van het schoolreisje in Piratenland of Duinrell. Voor volgend schooljaar staat de 
bestemming voor groep 3 t/m 7 in ieder geval al vast: het Archeon! We bedanken 
alle begeleiders voor hun inzet om er voor de kinderen een geweldige dag van te 
maken! 
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 SCHOOL OP SEEF 
Afgelopen woensdag hebben de kinderen uit groep 1 t/m 5, onder begeleiding 
van de School op Seefvrijwilligers en een aantal ouders, een educatieve 
wandelroute door Puttershoek gelopen. We bedanken de vrijwilligers van 
School op Seef weer voor hun inzet. Het zou fijn zijn als de groep vrijwilligers 
uitgebreid kan worden met een aantal (groot)ouders, we merken dat het 

elke keer weer een hele klus is om genoeg hulp te krijgen.  
Dit merken we niet alleen bij School op Seef, maar ook bij andere activiteiten. Zonder 
hulp van ouders kunnen we een groot aantal activiteiten niet meer organiseren. Als u 
structureel (ongeveer 6 woensdagen per schooljaar) wilt helpen met School op Seef kunt u 
een mail sturen naar Helma Heesterman h.heesterman@csgdewaard.nl 
Kunnen we rekenen op uw hulp?  

 
 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. 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 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? 
Het elektronisch afval stroomt al binnen in groep 8, wat fijn dat er al zoveel 
aangeleverd wordt! Als u thuis ook nog elektronisch afval heeft liggen kunt u 
dat aanmelden op de website www.ewasterace. nl en inleveren in groep 8. 
Groep 8 wil héél graag winnen, maar eigenlijk is het dubbel winst: u komt 
eindelijk van uw elektronisch afval af en de kans van groep 8 om te winnen 
wordt groter…..  Wilt u groep 8 helpen om de winnaar van deze race te 
worden?. Namens groep 8 alvast bedankt voor uw hulp.  

 TSO HERHAALDE OPROEP! 
Houdt u van het werken met kinderen? Elke maandag, dinsdag en 

donderdag staan er van 11:50 - 13:10 uur TSO-medewerkers klaar 

om uw kinderen een gezellige overblijf tijd te bieden. Op dit 

moment zoeken we vaders, moeders, opa's, oma's, ooms of 

tantes, die het leuk vinden om 1 of 2 vaste dagen per week mee 

te werken in een enthousiast team. U ontvangt hiervoor een 

vrijwilligersvergoeding en u kunt gebruik maken van de aangeboden cursussen. Neem 

vrijblijvend contact op met Lianne van Dam overblijf.deschelp@csgdewaard.nl 

 SPONSORS GEZOCHT! 
Voor de musical van groep 8 op dinsdag 16 juli zijn we op zoek naar sponsors, om zo de 
prijs van het entreekaartje in Alcazar naar beneden te brengen. Heeft u een eigen bedrijf en 
wilt u ons voor een klein of groot bedrag sponsoren? Dan kunt u een mail sturen naar 
h.heesterman@csgdewaard.nl Het logo van uw bedrijf zal dan o.a. in het programmaboekje 
worden afgedrukt. 
 

 AFWEZIG 
Helma Heesterman is maandag 20 mei afwezig. 
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 AGENDA 
Datum Activiteit 

20 mei Gastles Mission Symphonic groep 7 

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 

3 t/m 18 juni Cito’s groep 1 t/m 7 

5 juni School op Seef groep 1 t/m 4  

6 juni Rots&Water groep 6 

10 juni 2e Pinksterdag  

11 juni Studiedag team: kinderen vrij 

 
 ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
Datum Activiteit 

21 t/m 24 mei Avondvierdaagse 

25 mei Talentjacht tijdens de ponymarkt Puttershoek (12:00 uur) 

28 mei t/m 2 juli Naschoolse muzieklessen Maasmuziek: blokfluit of saxofoon 

30 mei Tour langs de boer 

1 juni Biwanto wandelroutes vanaf 8 km 

5 juni Fancy Fair De Schelp met de prijsuitreiking van ‘Heel De 
Schelp Bakt!’ (van 12:00 – 14:00 uur) op het schoolplein 

 
 Bijlage 

o Tour langs de boer (2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolreis Piratenland 
 

http://www.biwanto.nl/

