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     WEEKBRIEF 5 juli 2019 

• ZENDING 

De afgelopen week hebben we het mooie bedrag van €26,65 opgehaald voor onze 

sponsorkinderen en sponsorschool. Dat brengt het totaal van dit schooljaar op €862,47 

 

• TREFWOORD 

We werken nog een week verder over het thema ‘Reizen’. Deze week luisteren we verder 

naar de verhalen over de zendingsreizen van Paulus.  

De Bijbelverhalen zijn: 

• Naar Athene -Handelingen 17 

• Naar Efeze  -Handelingen 19 

 

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

• Daniël    - Daniël 1 
• Daniël in de leeuwenkuil - Daniël 6 

 
• KWINK 

Volgende week starten we met les 19: ‘doe het anders’ (relaties). De kinderen 
leren om een paar verrassende activiteiten voor de laatste schoolweken te 
verzinnen.  De Kwink van de week is: 
 

➢ DENK VERRASSEND! 
 

• LIEF EN LEED 1 
We leven mee met onze stagiaire Lotte Bestebreur (groep 3/4). Afgelopen maandag is haar 
moeder na een ziekbed, op nog veel te jonge leeftijd overleden. We wensen haar veel 
sterkte in deze verdrietige tijd en denken aan haar in ons gebed.  
 

• LIEF EN LEED 2 
Aanstaande donderdag is het verlof van juf Yvette Lefevere alweer voorbij en is zij weer 
bijna dagelijks op school aanwezig. Doordat zij al een aantal vrijdagen gewerkt heeft zal zij 
tot aan de zomervakantie niet elke dag op school zijn. We heten haar weer welkom terug! 

 
• LIEF EN LEED 3 

Aanstaande donderdag 11 juli vieren we met de hele school twee 
jubilea: juf Hanny Braat viert dat ze 40 jaar werkzaam is in het 
onderwijs en ook 40 jaar juf is op onze school! Juf Helma Heesterman 
viert dat ze 25 jaar werkzaam is in het onderwijs. 
Dubbelfeest dus op deze dag en dat willen we daarom ook 
met alle kinderen vieren. ’s Ochtends is er voor alle 
kinderen een vossenjacht en ’s middags zijn de kinderen 

vrij. ’s Middags staat er voor het team een studiemiddag op het programma. Na 
een korte studiebijeenkomst zullen we deze twee jubilea met het team gaan 
vieren!  
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• UITREIKING CERTIFICAAT SCHOOL OP SEEF 
Geen tweedubbel, maar driedubbel feest op donderdag 11 juli. Na de 
vossenjacht krijgen we het certificaat School op Seef uitgereikt door 
wethouder van Leenen. Ook dit zal een klein feestje worden! Alle ouders, 
opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn om 11:15 uur van harte 
welkom om deze feestelijke uitreiking bij te wonen (uitnodiging zie bijlage). 
 

• GROEPSINDELING 
Vorige week is de formatie bekend gemaakt. Begin volgende week zullen we de 
groepsindeling mailen. 
 

• VAKANTIEROOSTER 2019-2020 
Het vakantierooster 2019 -2020 is al een tijdje te vinden op onze website. Volgend 
schooljaar zal er één studiedag zijn: op maandag 4 mei. Dinsdag 5 mei 2020 is een nationale 
vrije dag, dat betekent dat de meivakantie 2,5 week duurt en de kinderen op woensdag 6 
mei weer op school verwacht worden.  
 

• CALAMITEITENDAG 
Zoals u in de jaarplanning kunt zien, is vrijdag 19 juli een calamiteitendag. Tot op heden is 
deze reservedag niet nodig en daarom zijn de kinderen op vrijdag 19 juli al vrij. Dat betekent 
dat donderdag 18 juli de laatste schooldag is. De kinderen krijgen dan ook hun rapport mee.  
 

• BEN JIJ DIE OUDER OF GROOTOUDER DIE ONZE (KLEIN)KINDEREN 
VEILIG DOOR HET VERKEER HELPT? 

 
Jouw kind of kleinkind elke dag weer veilig thuis? 
Daar doe je toch alles voor. Als assistent 
Verkeersouder help je jouw kind of kleinkind en ál 
onze kinderen niet alleen veilig op school en thuis te 
komen maar geef je ze ook een basis voor het 
omgaan met alledaagse verkeerssituaties. 
Kinderen leren vooral door te dóen, zeker in het 
verkeer. Als assistent verkeersouder of -grootouder 
help je hieraan mee door het ontwikkelen van de 

verkeersvaardigheden van kinderen en het vergroten van de verkeersveiligheid ook rondom 
school. Dit doen we door jaarlijks ongeveer zes praktische verkeersprojecten te organiseren, 
samen met de school, ouders en leerkrachten. 
 
We begrijpen dat vrije tijd kostbaar is en dat velen van ons dagelijks moeite moeten doen 
om het gezin draaiend te houden en de hypotheek betaald te krijgen. 
Ook grootouders hebben recht op een rustige oude dag en het recht om op vakantie te gaan 
als ze daar zin in hebben. Maar toch............. 
 
Als we de veiligheid van onze (klein-) kinderen belangrijk vinden moet het toch mogelijk zijn 
om daarin een aantal uurtjes per jaar op woensdagmorgen te investeren. 
Als we die taak met elkaar serieus nemen gaat het misschien om twee of drie ochtenden per 
persoon per jaar! 
 
Daarom, 
 

https://deschelp.csgdewaard.nl/onze-school/schoolvakanties
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Word assistent Verkeers (groot-)ouder op onze 
school en 
- Ondersteun ons bij praktische verkeerslessen 
- Help mee bij het praktisch verkeersexamen 
- Help mee bij de fietscontrole zodat de kinderen veilig 
naar school kunnen. 
Je zult zien, je gaat het waarschijnlijk ook nog leuk 
vinden  
 
Zet je vandaag nog in voor de veiligheid van je (klein-
)kind(eren). Kijk voor meer informatie en kosteloos 
aanmelden op: https://verkeersouders.nl/vvn-
verkeersouder-worden. 

  
Wat mag je verwachten 
Het is niet ingewikkeld. Als Verkeersouder zet je samen met anderen je eigen talenten in. Je 
doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt en je bepaalt zelf wat er wanneer in jouw 
agenda past. We verdelen de taken en maken het samen tot een succes. Veilig Verkeer 
Nederland ondersteunt je met informatie, materialen en gratis workshops. 
  
Wanneer je besluit assistent verkeersouder te worden, meld dit dan bij de 
schoolverkeers(groot-)ouder via aad@raijer.nl of bij de directeur Helma 
Heesterman h.heesterman@csgdewaard.nl, of bij de verkeersleerkracht Naomi 
Reedijk n.reedijk@csgdewaard.nl,of bij een van de andere leerkrachten 
 
We zien je reactie tegemoet! 
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

9 juli Zomer in je bol (Klein Profijt) groep 4b (mits er genoeg 
begeleiders met auto’s zijn!) 

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) 

16 juli Afscheidsavond groep 8 

17 juli Groep 8 neemt afscheid van de school 

18 juli Rapport 

18 juli Laatste schooldag 

19 juli Calamiteiten dag: kinderen vrij 

22 juli t/m 30 augustus Zomervakantie 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
Datum Activiteit 

  

• Bijlage 
o Uitnodiging uitreiking certificaat School op Seef  
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