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     WEEKBRIEF 21 juni 2019 

 ZENDING 

De afgelopen week hebben we het mooie bedrag van €36,50 opgehaald voor onze 

sponsorkinderen en sponsorschool. Dat brengt het totaal van dit schooljaar op €819,42.  

 

 TREFWOORD 

We werken verder nog één week verder met het thema ‘Onderscheiden’, het deelthema van 

volgende week is ‘omgaan met verschillen’. Onderscheid maken tussen groepen mensen kan 

zinvol zijn of zelfs nodig. Je moet daarbij wel uitkijken voor valkuilen in de manier waarop je 

met dat onderscheid omgaat.  

In de Bijbelverhalen ontdekt de koning dat datgene wat Daniël en zijn 

vrienden onderscheidt, hun eigen geloof en God, tegelijk een waarde is 

die hen verbindt. 

De Bijbelverhalen zijn: 

 Samen geloven?   - Daniël 3:13 -20 

 Niet doen wat iedereen doet - Daniël 3: 20-30 

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

 Jona  - Jona 1  
 Jona  - Jona 2 

 
 KWINK 

Volgende week starten we met les 18: ‘positief communiceren’ 
(zelfmanagement). De kinderen in de onderbouw leren nadenken voordat ze 
wat zeggen en de kinderen in de midden-en bovenbouw leren verschillende 
goede manieren van (verbaal) communiceren herkennen en oefenen. De Kwink 
van de week is (respectievelijk onderbouw en midden-en bovenbouw): 
 

 DOE ALS CONDOR! 
 ZEG HET OP DE CONDOR MANIER! 
 GOED COMMUNICEREN? DOE ALS 

CONDOR! 
  

 LIEF EN LEED 
Het zwangerschaps- en bevallingsverlof van juf Yvette Lefevere loopt ten einde. Op 
donderdag 11 juli zal zij officieel weer beginnen. Ze heeft er voor gekozen om alvast op de 
vrijdagen te komen werken, zodat wij op de vrijdagen een leerkracht voor groep 8 hebben 
en zij de laatste week voor de zomervakantie niet volledig hoeft te werken. Juf Tjakoline 
Smit zal tot aan de zomervakantie bij ons in groep 8 werken. Op een aantal dagen zullen zij 
beiden aanwezig zijn. We heten juf Yvette Lefevere weer welkom terug bij ons op school! 
 

 GESPREKSAVOND 
Op donderdagavond 4 juli vindt de laatste gespreksavond van dit schooljaar plaats. 
Binnenkort ontvangt u een mail, zodat u zich via het ouderportaal kunt aanmelden. 
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 MEESTER-EN JUFFENDAG 
Vandaag was het groot feest in de school, want alle verjaardagen van de juffen én 
meester, onderwijsassistenten… werden tegelijk gevierd. De juffen, meester, 
onderwijsassistenten en de conciërge zijn verwend door de kinderen. Bedankt!  
De klassen waren versierd, veel kinderen zijn verkleed naar school gekomen en in 
alle klassen werden er spelletjes en andere activiteiten gedaan. We kijken terug op 
een gezellige en feestelijke dag! 
 

 OPTREDEN GROEP 5 
Groep 5 heeft al een aantal weken op donderdagmiddag les van 
Maasmuziek gekregen. Ze hebben kennisgemaakt met de verschillende 
instrumenten en zijn de laatste weken druk bezig geweest met het 
instuderen van een aantal nummers. De kinderen van groep 5 willen 
natuurlijk graag laten horen hoe goed ze dit al kunnen en daarom geven ze 
aanstaande dinsdagavond om 19:00 uur een optreden (uiteraard 

o.l.v. Maasmuziek) in de Drie Lelies. We hopen natuurlijk op veel publiek. Ook als u geen 
kind in groep 5 heeft, bent u van harte welkom om naar hun optreden te komen luisteren! 
 

 NIEUWS VAN DE MR 
Maandag 17 juni hadden we alweer onze laatste vergadering van dit seizoen. Zoals u van 

ons gewend bent, zullen de notulen weer op school ter inzage liggen, nadat deze zijn 

vastgesteld. Naast de vaste onderwerpen, is ook de bezetting voor het nieuwe seizoen 

besproken. Vanuit de personeelsgeleding hebben we afscheid genomen van Ineke Kooijman. 

Haar periode zit erop en ze zal worden vervangen door een ander teamlid. Wie dit zal zijn, is 

nog niet bekend. We bedanken Ineke voor haar inzet, waarbij ze dienst deed als notulist. 

Vanuit de oudergeleding stelt Remko Lems zich herkiesbaar. Remko is nog maar 1 jaar lid 

van de MR, omdat hij vorig jaar in een tussentijdse vacature is ingestapt. We zijn blij dat 

Remko zijn lidmaatschap voort wil zetten, zodat we een volledige bezetting houden. Er 

ontstaat dit jaar dus geen vacature. Mocht u zich desondanks toch willen opgeven als lid van 

de MR, dan is dat mogelijk, maar dan zullen er verkiezingen plaats moeten vinden. Dit moet 

dan voor 1 juli as. doorgegeven worden via onderstaand mailadres. De eerste vergadering 

van het nieuwe seizoen is vooralsnog vastgesteld op maandag 16 september 2019. Wij 

zullen ons dan uiteraard weer aan u voorstellen. De agenda van deze en alle komende 

vergaderingen worden t.z.t. op de website gepubliceerd. De notulen liggen, nadat ze zijn 

vastgesteld, ter inzage op school. Mocht u de MR ergens over willen raadplegen of heeft u 

vragen, schroom dan niet om ons te contacten op ons algemene mailadres 

mr.deschelp@csgdewaard.nl. 

 Namens MR De Schelp, Peter in ’t Veld, voorzitter 

 BEDANKOCHTEND HULPOUDERS/VRIJWILLIGERS 
Op woensdagochtend 26 juni is de bedankochtend voor hulp(groot)ouders 
en vrijwilligers, de uitnodigingen zijn meegegeven aan de kinderen. Mocht 
u geen uitnodiging ontvangen hebben, maar het afgelopen schooljaar wel 
geholpen hebben, dan kunt u bij onze conciërge Rosita terecht voor een 
uitnodiging. 
 

 SNUFFELSTAGE 
Op woensdag 26 juni en op donderdagochtend 27 juni komt Nikky van de Roer (oud leerling) 
meelopen in respectievelijk groep 1/2a en groep 5.  
 

mailto:mr.deschelp@csgdewaard.nl
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 OUDERPORTAAL 
De scores van de landelijke toetsen (Cito) zijn momenteel niet zichtbaar op het ouderportaal, 
zodat de leerkrachten de toetsen kunnen invoeren en analyseren. Vanaf vrijdag 28 juni 
zullen ze weer zichtbaar zijn.  
 

 SCHOOLAPP 
Heeft u de schoolapp al in gebruik? De weekbrief kunt u al via de schoolapp 
lezen evenals nieuwsberichten van de school of de groep(en) van uw kind(eren). 
De schoolapp heeft nog veel meer mogelijkheden en vanaf volgend 
schooljaar zullen we daar ook gebruik van gaan maken. Vooraf zult u hierover 

via de weekbrief worden geïnformeerd. We willen u daarom aanraden om de app vast te 
downloaden. U kunt de app downloaden bij de Appstore of Playstore - U zoekt op Csg 
de Waard. Op de app ontvangt ook push berichten als er nieuws is. 
 

 CALAMITEITENDAG 
Zoals u in de jaarplanning kunt zien, is vrijdag 19 juli een calamiteitendag. Tot op heden is 
deze reservedag niet nodig en als dat zo blijft zijn de kinderen op vrijdag 19 juli al vrij. Op 
vrijdag 5 juli laten we u weten of we deze dag nodig hebben. 

 

 AGENDA 
Datum Activiteit 

24 juni Rijksmuseum groep 7 en 8 

25 juni Kidsraad 

25 juni Natuurspeeltuin groep 5 

25 juni Afsluitavond project Maasmuziek in de Drie Lelies (19:00 uur) 

26 juni Bedankochtend voor hulpouders door de Ouderraad 
(uitnodigingen zijn meegegeven) 

26 juni School op Seef groep 6 en 8 (fiets mee!) 

26 juni Mission Symfonic groep 7 (juf Marianne van der Beek werkt) 

27 juni Rots&Water groep 6 

2 juli Ontdekkingstocht Klein Profijt groep 6 

4 juli Gespreksavond 4 

 
 

 


