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     WEEKBRIEF 28 juni 2019 

• ZENDING 

De afgelopen week hebben we het mooie bedrag van €16,40 opgehaald voor onze 

sponsorkinderen en sponsorschool. Dat brengt het totaal van dit schooljaar op €835,82 

 

• TREFWOORD 

Volgende week starten we met het laatste thema van dit schooljaar: ‘Reizen’. We reizen wat 

af in ons dagelijks leven. Ook kinderen hebben ervaringen van reizen, dichtbij en soms ver 

weg. De Bijbel staat ook vol met verhalen over reizen. De komende weken staan de reizen 

van Paulus centraal. In de eerste week maken de kinderen kennis met de routes die hij heeft 

afgelegd. Ze ontdekken dat het doel van zijn reizen plotsklaps verandert en hoe zijn gelovig 

denken en handelen in beweging is.  

De Bijbelverhalen zijn: 

• Bestemming Damascus -Handelingen 9: 1-19 

• Tovenaars en goden  -Handelingen 13 en 14  

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

• Elia en het kruikje met olie - 1 Koningen 1:1-16  
• Elia geneest een jongetje - 1 koningen 1:17-24 

 
• KWINK 

We gaan nog één week verder 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 
Afgelopen dinsdag is de formatie voor volgend schooljaar gemaild en juf Tjakoline Smit 
stond daar niet bij. Zij vervangt juf Yvette Lefevere tijdens haar zwangerschaps-en 
bevallingsverlof. Na de zomervakantie zal zij gaan werken op CBS De Parel in Strijen.  
Juf Regina Snel heeft aangegeven met vervroegd pensioen te gaan en zal volgend schooljaar 
niet meer komen ondersteunen. Voor de zomervakantie nemen we afscheid van beide juffen.  
Juf Marianne van der Beek en haar vriend gaan aanstaande maandag hun partnerschap 
laten registreren en zij zal daarom afwezig zijn. We wensen haar een feestelijke dag toe. Juf 
Marleen Vermoen zal haar vervangen.  
 

• BERICHT VAN JUF REGINA SNEL 
Na het afgelopen jaar met plezier als onderwijsassistente gewerkt te hebben, heb ik toch 
besloten om met ingang van 1 september met vervroegd pensioen te gaan. 
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Via deze weg wil ik alle kinderen, ouders en collega’s bedanken voor de afgelopen 18 jaar 
hier op De Schelp. Bedankt voor jullie gezelligheid, de positieve contacten, de leuke praatjes, 
het vertrouwen en de prettige samenwerking.  
Vriendelijke groeten, Regina Snel 
 

• GESPREKSAVOND 
Op donderdagavond 4 juli vindt de laatste gespreksavond van dit schooljaar plaats. Vandaag 
of aanstaande maandag ontvangt u de tijd waarop u verwacht wordt. Helma Heesterman zal 
deze avond ook aanwezig zijn (overdag is zij afwezig). Als u vragen heeft of wat wilt 
bespreken kunt u bij haar binnenlopen. 
 

• OPTREDEN GROEP 5 
Het was afgelopen dinsdag niet alleen de warmste 25 juni ooit (sinds de 
metingen), maar ook de warmste afsluitavond van het project Maasmuziek! 
Ondanks de warmte was het weer een geweldig optreden en een gezellig 
samenzijn. De kinderen hebben het heel goed gedaan! 
 

• BEDANKOCHTEND HULPOUDERS/VRIJWILLIGERS 
Afgelopen woensdag heeft de ouderraad de bedankochtend georganiseerd. 
Veel hulpouders/vrijwilligers zijn gezellig langs geweest. Onder het genot 
van een kopje koffie, thee of een glas water, met wat lekkers werd er 
teruggekeken op het afgelopen half jaar en ook even gezellig bijgepraat. 
De kinderen van groep 8 hebben geholpen met het serveren van de koffie 
en de thee en de kinderen van de Kidsraad hebben een bedankwoordje 
gesproken namens alle kinderen van de school #BEDANKT! Via deze 
nieuwsbrief willen wij dat ook onderstrepen: BEDANKT VOOR ALLE HULP 
IN HET AFGELOPEN SCHOOLJAAR, FIJN OM ONS SAMEN IN TE ZETTEN 
VOOR DE KINDEREN! Ook willen we de ouderraad bedanken voor het 
organiseren van deze ochtend. Alle hulpouders en vrijwilligers die 
afgelopen woensdag niet aanwezig konden zijn, kunnen hun bedankje 
ophalen bij onze conciërge Rosita. 

 

• SCHOOL OP SEEF 
Deze week heeft de laatste School op Seefles van dit schooljaar plaatsgevonden. De 
kinderen van groep 6 zijn in kleine groepjes met een begeleider gaan fietsen door het 
dorp. Tijdens deze fietsroute zijn ze langs de lastige situaties rondom de school en in 
Puttershoek gefietst en hebben ze hun fietsvaardigheden geoefend. Groep 8 heeft de route 
VO (voortgezet onderwijs) gefietst. In twee groepen hebben ze geoefend met het fietsen in 
groepsverband en hebben ze een deel van de route naar het voortgezet onderwijs gefietst. 
Beide groepen werden door twee begeleiders van School op Seef begeleid. We willen hen en 
alle ouders die zich het afgelopen jaar ingezet hebben voor de praktische verkeerslessen, 
hartelijk bedanken voor hun inzet. Een speciaal dankwoord voor Nancy Greten. Zij gaat 
na bijna twee jaar als vaste vrijwilliger stoppen. Ondanks dat ze dit schooljaar geen kinderen 
meer bij ons op school had, heeft ze zich toch nog het hele schooljaar voor onze kinderen 
ingezet. Dit hebben we enorm gewaardeerd! 
 

• OPROEP SCHOOL OP SEEF 
Met het vertrek van Nancy, zijn we hard op zoek naar iemand die haar plek wil innemen. Als 
‘vaste’ vrijwilliger verzorg je 6x per schooljaar op woensdagochtend een praktische 
verkeersles: vier keer een pleinles en twee keer een route door het dorp. Bent u de 
enthousiaste vader, moeder, opa of oma die zich samen met de school wil inzetten voor 
de verkeersveiligheid van onze kinderen? Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan 
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kunt u een mailtje sturen naar Naomi Reedijk, onderwijsassistente bij ons op school 
n.reedijk@csgdewaard.nl of naar Aad Raijer, opa van Anje en Eva en tevens verkeersouder 
van onze school aad@raijer.nl  
 

• GYM 
I.v.m. de verbouwing van de Kees Verkerkhal kunnen we vanaf maandag 1 juli niet meer 
terecht in de sporthal. De laatste schoolweken zullen we buiten gymmen op het grasveldje 
achter de school (Maarten Bollensteeg). Bij slechtweer hebben we een noodplan en gymmen 
we in kleine groepen in het speellokaal. Voor de buitengymles is het i.v.m. de 
veiligheid verplicht om dichte (sport) schoenen te dragen. Slippers zijn niet 
toegestaan.  
 

• ROTS&WATER  
 
De Rots & Water van groep 6 is succesvol afgerond: alle kinderen 
hebben met hun hand een plankje doormidden geslagen. Kanjers! 
 
 
 

• KLEDINGBOX 
Vanaf de meivakantie heeft de kledingbox het bedrag van €53,60 opgehaald. Dit geld is nog 
nodig voor de treinzit bij groep 4b (werkplek voor leerlingen). Vanaf de zomervakantie gaan 
we sparen voor een nieuw doel. 
 

• 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. 

Volgende week vrijdag (5 juli) laten we u weten of we deze dag nodig hebben.  

 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

2 juli Ontdekkingstocht Klein Profijt groep 6 

4 juli Gespreksavond 4 

9 juli Zomer in je bol (Klein Profijt) groep 4b 

9 juli Natuurspeeltuin groep 5 

9 juli Ontdekkingstocht Klein Profijt groep 7 

11 juli Feestdag: Vossenjacht ter ere van het jubileum van Hanny 
Braat (40 jaar in het onderwijs) en Helma Heesterman (25 jaar 
in het onderwijs) 

11 juli 11:15 uur Uitreiking label School op Seef door wethouder Piet 
van Leenen. Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom! 

11 juli Kinderen ’s middags vrij (studiemiddag team) 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
Datum Activiteit 

6 juli Jeugd Hardloopclinic (zie bijlage) 

 
• Bijlage 

o Update sporttenues 
o Flyer jeugd hardloopclinic 
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