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     WEEKBRIEF 24 mei 2019 

• ZENDING 

Deze week hebben we €18,85 opgehaald voor onze sponsorkinderen en sponsorschool. Dat 

brengt het totaal van dit schooljaar op €729,92 

 

• TREFWOORD 

Volgende week starten we met het thema ‘Aanwakkeren’. Aanwakkeren doe je met een 

vuurtje dat smeult, of met het vonkje enthousiasme dat in een kind ligt opgesloten. Soms 

gebruiken we er woorden voor als aanmoedigen, aansporen, prikkelen of motiveren. De 

Bijbelverhalen in deze periode van Hemelvaart en Pinksteren beschrijven de situatie waarin 

Jezus’ leerlingen na Pasen verkeren. Hun grote inspirator en leraar is niet meer onder hen 

aanwezig. Tegelijkertijd ervaren ze hoe Jezus hen aanwakkert, motiveert om door te gaan in 

Zijn geest. Om werk te maken van een nieuwe wereld volg gerechtigheid, vertrouwen en 

liefde. 

De Bijbelverhalen voor de komende twee weken zijn: 

 

• Hemelvaart  - Handelingen 1:1 -14 

• Een nieuwe leerling - Handelingen 1:15-26 

• Pinksteren   - Handelingen 2: 1-24 

 

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

• Hemelvaart  - Lucas 24 
• Pinksteren  - Handelingen 2 

 

• LIEF EN LEED  
Maandag start juf Bianca de Jonge weer in groep 1/2b, we heten haar weer van harte 
welkom! Deze week hebben we afscheid genomen van juf Suzanne Zijderveld, we bedanken 
haar voor haar inzet voor de school. 
 

• KWINK 
We gaan we verder 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! 

 
 

• SCHOOLFOTOGRAAF 
Aanstaande dinsdag 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.  Wij hebben er zin in, we hopen u ook! In de bijlage vindt u het rooster voor de foto’s 

met broertjes en zusjes. 
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• FANCY FAIR ‘HEEL DE SCHELP BAKT’ 
De fancy fair komt steeds dichterbij, de organisatie is in volle gang. De Fancy Fair start op 
woensdag 5 juni onder schooltijd (om 12:00 uur), de kinderen mogen pas vanaf 12:30 uur 
naar huis, informatie hierover leest u in de bijlage. We hopen natuurlijk dat de kinderen met 
ouders, opa’s en oma’s, vrienden en bekenden tot het einde blijven. Vergeet geen geld mee 
te nemen, want er is genoeg te koop. Lunchen kunt u op het plein!  
 

• E-WASTE RACE GROEP 8 – HELPT U MEE? 
Er wordt heel veel elektronisch afval verzamelt, we kunnen het bijna niet 
bijhouden en de rode containers zitten continu vol. Groep 8 is fanatiek aan het 
inzamelen, fijn dat ze daar veel hulp van u als ouders van krijgen! De wedstrijd 
duurt nog tot 6 juni, u kunt uw elektronisch afval dus voorlopig nog blijven 
aanmelden op de website www.ewasterace. nl en inleveren in groep 8. Wilt u 
groep 8 helpen om de winnaar van deze race te worden?. Namens 
groep 8 alvast bedankt voor uw hulp.  

• EINDTOETS GROEP 8 
De resultaten van de eindtoets zijn bekend. Dit jaar heeft groep 8 de IEP eindtoets gemaakt. 
Het gemiddelde van onze school is 81,1 dit is net iets lager dan het landelijk gemiddelde, 
maar ruim boven de ondergrens van de inspectie! 
 

• NASCHOOLSE MUZIEKLESSEN MAASMUZIEK 
De geplande naschoolse blokfluit- en saxofoonlessen schuiven we, wegens te weinig 
aanmeldingen, door naar begin volgend schooljaar. Tegen die tijd zult u weer informatie 
ontvangen.  
 

• 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 maandagochtend 27 mei, dinsdagochtend 4 juni en donderdag 6 juni 
afwezig.  
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

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  

5 juni Fancy Fair op het schoolplein van 12:00 uur tot 14:00 uur 

6 juni Rots&Water groep 6 

6 juni Project Maasmuziek groep 6 

10 juni 2e Pinksterdag  

11 juni Studiedag team: kinderen vrij 

13 juni Rots&Water groep 6 

21 juni Meester-en juffendag 

http://www.ewasterace.nl/
mailto:h.heesterman@csgdewaard.nl
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• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
Datum Activiteit 

25 mei Talentjacht tijdens de ponymarkt Puttershoek (12:00 uur) 
Prestatieloop Run for Life 

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 

8 juni  Loop van Maasdam v.a. 14:00 uur 

 
• Bijlage 

o Rooster schoolfotograaf 
o Fancy Fair update  

 

 

 
 
 
 
 

  

http://www.biwanto.nl/

