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      WEEKBRIEF 7 juni 2019 

• ZENDING 

De afgelopen twee weken hebben we €52,30 opgehaald voor onze sponsorkinderen en 

sponsorschool. Dat brengt het totaal van dit schooljaar op €782,22 

 

• TREFWOORD 

Na het Pinksterfeest starten we met het thema ‘Onderscheiden’. Dit thema gaat over 

verschillen zien en erkennen. Kinderen onderscheiden zich van elkaar door hun uiterlijk, 

gewoontes, capaciteiten, levensovertuiging en nog veel meer. De vraag is hoe de kinderen 

met deze verschillen leren omgaan. Het thema ‘onderscheiden’ helpt hen daarmee. We doen 

dit a.d.h.v. de Bijbelverhalen van Daniël. Hij is een Joodse jongen die met zijn vrienden 

weggevoerd wordt naar het verre Babylon en daar gedwongen wordt zijn eigenheid en 

identiteit op te geven.  

De Bijbelverhalen zijn: 

• Daniël en zijn vrienden - Daniël 1: 1-7 

• Een geheime afspraak - Daniël 1: 8-21  

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

• David tot koning gezalfd - 1 Samuël 16 
• David aan het hof  - 1 Samuël 17 

 
• KWINK 

We gaan starten of verder met les 17: ‘hulp geven’ (besef van de ander). De 
kinderen leren dat ze elkaar kunnen helpen (onderbouw), dat ze een ander het 
beste helpen door het hem/haar zelf te laten doen (middenbouw) en ze leren 
bedenken hoe ze een ander het beste kunnen helpen (bovenbouw). De Kwink 
van de week is (respectievelijk onderbouw en midden-en bovenbouw): 
 

➢ HELP EEN ANDER! 
➢ HELP DE ANDER HET ZELF TE DOEN! 
➢ GEEF DE JUISTE HULP! 

 

• FANCY FAIR ‘HEEL DE SCHELP BAKT’ 
Wat een groot succes was de Fancy Fair! Ondanks dat 
het weer niet meewerkte, was de school vol 
bedrijvigheid en gezelligheid. En dat allemaal voor 
nieuwe voetbaltenues! We willen de ouders die het 
georganiseerd hebben: Monique Gielen, Therese de 
Roon en Winda Palsrok hartelijk bedanken voor het 
organiseren van deze Fancy Fair. Ook willen we alle 
ouders die meegeholpen of gesponsord hebben 
hartelijk bedanken.  
Het bezoek van Rudolph, Janny en Irene Moors om 
de winnaar van de taartenbakwedstrijd bekend te 
maken, was een grote verrassing. De winnende taart van Anna uit 
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groep 4, was volgens de deskundige jury passend bij het doel van de Fancy Fair, zag er mooi 
uit en had een verrassende en lekkere vulling! Er kan er uiteraard maar één de winnaar zijn, 
maar een compliment voor alle taartenbakkers! Wat een geweldig mooie en lekkere 
taarten zijn er gemaakt! Benieuwd naar de opbrengst van de Fancy Fair? Even scrollen 
naar de laatste pagina van deze weekbrief! Op onze website zijn er meer foto’s te zien. 
  

• E-WASTE RACE: GROEP 8 IS DE WINNAAR! 
Dankzij de inzet van groep 8, juf Tjakoline Smit en alle ouders die groep 8 
geholpen hebben is het gelukt! Groep 8 heeft de E-waste race Hoeksche Waard 
gewonnen! Donderdagmiddag werden ze door de wethouder in het zonnetje 
gezet en namen ze de hoofdprijs in ontvangst: een schoolreisje naar Nemo! Het 
team van De Schelp is trots op groep 8!  
 

• SCHOOLFOTOGRAAF 
Woensdag hebben alle kinderen de inlogcodes meegekregen, zodat u thuis de 

foto’s van uw kind(eren) kunt bekijken en bestellen! 

• BERICHT VAN BUURT BESTUURT  
Beste ouders,  

Een werkgroep van Buurt Bestuurt Puttershoek werkt, samen met de directies van De 

Schelp, Petrus Datheen en Driespan en een groep ouders aan een oplossing voor de 

parkeeroverlast aan de Singel en de Hazelaarstraat, veroorzaakt door wegbrengouders. 

Recent is er overleg geweest met de Gemeente Hoeksche Waard. In grote lijnen ziet op dit 

moment het plan er als volgt uit: 

• De bestaande hekken aan de Singel worden verwijderd. 

• Het trottoir aan de kant van de scholen wordt iets smaller gemaakt. 
• Aan de schoolkant van de Singel worden een twintigtal parkeerplaatsen aangeduid. 
• Op het overige deel van de Singel wordt een parkeerverbod van kracht. 
• Aan de Hazelaarstraat worden geen aanpassingen uitgevoerd. 
• Fysieke realisatie zou vóór het eind van 2019 uitgevoerd moeten zijn. 

Ook zal de huidige opstelplaats voor ouders bij onze school aangepast worden. De 
opstelplaats wordt vergroot en de waterafvoer verbeterd. 
Eventuele vragen en opmerkingen kunt u richten aan email 
buurtbestuurtputtershoek@gmail.com. Ook kunt u zich daar aanmelden als u na de realisatie 
behulpzaam wilt zijn bij de handhaving. Buurt Bestuurt Puttershoek 
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

10 juni 2e Pinksterdag  

11 juni Studiedag team: kinderen vrij! 

13 juni Rots&Water groep 6 

13 juni E-waste schoolreis naar Nemo groep 8! 

21 juni Meester-en juffendag 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
Datum Activiteit 

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

 
• Bijlage 

o Kwink Ouderbrief 4 en Koelkastposter  

https://deschelp.csgdewaard.nl/nieuws/7509-fancy-fair-een-doorslaand-succes
mailto:buurtbestuurtputtershoek@gmail.com
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Afgelopen woensdag was dan eindelijk de Fancy fair. 

Dit hebben we georganiseerd om Nieuwe school(voetbal)tenues te 

kunnen kopen 

   

Het was een drukte van belang!!! Opa’s oma’s ouders en broertjes en 

zusjes. We hebben ze allemaal in onze school gezien. 

 

Helaas was het weer te onzeker om het gezellig op het schoolplein te 

houden maar binnen is het ook uitstekend gelukt. 

 
 

De punten zelfgebakken taart 
gingen in sneltreinvaart op bordjes om 
ter plaatse gegeten te worden of mee 

naar huis. Iedereen heeft gesmuld! 
  

 De 21 deelnemers hebben een 
topprestatie geleverd met hun 
heerlijkheden.  
De jury, bestaande uit Janny, Rudolph 
en presentatrice Irene Moors hadden 
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er een hele “kluif” aan om alles te 
proeven en een winnaar te kiezen.  
Anna van Aalst uit groep 4a ging er 
vandoor met de winst. Het “Heel 
Holland bakt” kinderbakboek.                      

 

Wij, Winda Palsrok, Monique Gielen en Therese de Roon willen 

iedereen heel hartelijk danken die ons geholpen heeft bij de spellen, 

het foodlokaal, sjouwen, pannenkoeken bakken en in het bijzonder de 

sponsors! 

Jullie zijn kanjers!!! 

Geweldig! Bedankt hiervoor. 

 

Nu waar het om draaide, een fantastische 

middag en een super geldbedrag……. 

 

€ 910,- 
Inmiddels hebben we al wat offertes voor de shirts aangevraagd en hopen voor 

de zomervakantie ze te kunnen showen. 

 

 
 
 
 
 
 

  


