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     WEEKBRIEF 12 juli 2019 

• ZENDING 

De afgelopen week hebben we €23,15 opgehaald voor onze sponsorkinderen en 

sponsorschool. Dat brengt het totaal van dit schooljaar op €885,62 

 

• TREFWOORD 

In de laatste schoolweek sluiten we Trefwoord ook af met een slotweek. Een week waarin 

we terugkijken op het afgelopen schooljaar.  

De Bijbelverhalen voor groep 3 en 4 zijn: 

• Afscheid van een badhuis   - Johannes 5: 1-18 

• Ga op weg en goede reis  - Mattheüs 28:16-20 

De midden- en bovenbouw doet dit aan de hand van de Brief van Paulus aan de Romeinen. 

Bij de kleuters komen er diverse Bijbelverhalen aan bod. 

• KWINK 
Volgende week gaan we verder 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! 
 

  
• JUBILARISSEN 
Juf Hanny Braat en juf Helma Heesterman hebben afgelopen hun 
jubileum gevierd. Juf Hanny Braat is 40 jaar werkzaam in het 
onderwijs en ook 40 jaar op De Schelp! Juf Helma Heesterman is 
25 jaar werkzaam in het onderwijs. Dit was wel een feestje waard 
en dat hebben we dan ook met de hele school gevierd. We 
kunnen terugkijken op een zeer feestelijke en geslaagde dag!  
 

Via deze weekbrief willen juf Hanny Braat en juf Helma 
Heesterman alle leerlingen, collega’s en (groot) ouders 
bedanken voor deze dag. Ze hebben er van genoten: 
eerst tijdens de vossenjacht, waarbij ze zelf verkleed 
als vos (zuster Gerda en mevrouw Bos) door het dorp 
gingen. Daarna op het plein waar het feestje nog even 
doorging: iedereen 
kreeg een lekker ijsje 

en daarna werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Ze 
werden toegezongen door de hele school met het schoollied 
van De Schelp. Wat was het leuk dat elke groep een couplet 
heeft verzonnen én gezongen. Ook zijn ze ontzettend 
verwend door de leerlingen en de ouders. Zelfs het weer 
was een cadeautje! 
HARTELIJK BEDANKT ALLEMAAL!  
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• VOSSENJACHT 
De hele vossenjacht is georganiseerd door onze stagiaire Lotte Bestebreur (groep 3/4) en 
twee klasgenoten van haar opleiding: Lise en Zachary. Helaas kon Lotte zelf niet aanwezig 
zijn, maar we willen haar, Lise en Zachary hartelijk bedanken voor het organiseren van deze 
goed lopende vossenjacht! Ook willen we alle vossen en begeleiders van een groepje en 
andere vrijwilligers hartelijk bedanken. Zonder uw/jullie hulp kunnen wij zulke feestelijke 
activiteiten niet organiseren. 
 

• UITREIKING CERTIFICAAT SCHOOL OP SEEF 
Het ene feestje was nog niet achter de rug 
of het volgende feestje ging alweer 
beginnen! We hebben van wethouder Piet 
van Leenen het certificaat School op Seef 
overhandigd gekregen en een mooi bordje 
om bij de hoofdingang te bevestigen. Ook 
hebben we een prachtige tas met 
verkeersmateriaal voor de School op 
Seeflessen gekregen. Het was een 

feestelijke uitreiking waarbij de wethouder werd uitgedaagd om een parcours 
te rijden: op een bakfiets met daarin twee leerlingen. Onder toezicht van alle 
kinderen van de school, de School op Seef vrijwilligers en wel drie 
politieagenten heeft hij het parcours met goed gevolg afgelegd! Alle kinderen 
hebben een School op Seef pen gekregen!  

 
• SCHOOL OP SEEF 
We willen via deze nieuwsbrief alle School op Seefvrijwilligers bedanken voor hun inzet, 
zonder hen hadden we dit certificaat niet kunnen krijgen. Een speciaal dankwoordje voor 
Aad Raijer de opa van Anje en Eva. Hij is samen met de school de kartrekker geweest om 
dit te realiseren. BEDANKT!  
We zijn blij u te kunnen vertellen dat we drie nieuwe aanmeldingen voor de werkgroep 
hebben: Johan Gouweloos (opa van Sepp uit groep 1), Ineke Stooker (moeder van Julian, 
vanaf augustus bij ons in groep 1) en Jantina Zilverschoon (moeder van Lente en Luuk). Fijn 
dat jullie ons willen helpen met de praktische verkeerslessen en je samen met school wil 
inzetten voor de veiligheid van onze kinderen. 
 

• AFSCHEID GROEP 8 
Voor groep 8 zit de basisschooltijd er bijna op en gaan ze de stap naar het 
voortgezet onderwijs maken. Dinsdagavond is de afscheidsavond en zullen 
ze de musical, waarvoor ze al weken hard aan het oefenen zijn, opvoeren 
in Alcazar. Dankzij een aantal sponsors hebben we de entreeprijs laag 
kunnen houden. We willen iedereen, die op welke wijze dan ook, de 
musical gesponsord heeft, hier hartelijk voor bedanken! Woensdag zal 
groep 8, op traditionele wijze, afscheid nemen van alle kinderen van 
school en om ongeveer 11:45 uur zullen zij de school verlaten…. 

 
• MUSICAL GROEP 8 
Dinsdagmiddag 16 juli zal de generale repetitie van de musical in Alcazar plaatsvinden. 
Groep 3 t/m 7 zal hierbij aanwezig zijn. De groepsleerkrachten zullen u via het 
groepsoverzicht verder informeren. 
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• NIEUWJAARRECEPTIE 
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwjaarreceptie. Over het algemeen is dit heel goed 
bevallen. We hebben besloten om volgend schooljaar weer een nieuwjaarreceptie te houden. 
Wel hebben we, mede na het feedback van de ouders (vragenlijst tevredenheid) het concept 
iets aangepast en organiseren we ook weer een informatieavond. In de bijlage vindt u de 
uitnodiging (en uitleg) over deze nieuwjaarreceptie.  

 
• GEVONDEN VOORWERPEN 
In de afgelopen periode zijn er weer veel spullen blijven liggen. 
Mocht er iets van uw kind(eren) bij liggen dan kunt u dit volgende 
week ophalen bij Rosita. Voor de spullen die donderdag niet 
opgehaald zijn, zullen wij zelf een bestemming zoeken.  
 

• VAKANTIEROOSTER 2019-2020 
Het vakantierooster 2019 -2020 is al een tijdje te vinden op onze website. Er waren wat 
technische problemen met de weergave op een mobiele telefoon, maar dit is inmiddels 
verholpen. 
 

• JAARPLANNING 2019 - 2020 
In de bijlage vindt u de jaarplanning voor volgend schooljaar. In de eerste schoolweek van 
het nieuwe schooljaar ontvangt een mooie papieren versie om thuis te bewaren. Alle 
activiteiten die tot nu toe bekend zijn, staan hierop vermeld. In de weekbrieven vindt u altijd 
een update. De lay-out is iets aangepast, waardoor het hopelijk beter leesbaar is.  
 

• VAKANTIEBIEB 
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer 
doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de 

zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb 

stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een 
brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De 
VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis 
te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor 
geen lid te zijn van de bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni. 
Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De 
VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus. 
 

• BEDANKJE HULP(GROOT)OUDERS  
Bij onze conciërge Rosita ligt het tijdschrift ‘Ouders bedankt’ klaar. Hulp (groot)ouders die 
het nog niet ontvangen hebben, kunnen deze week er nog één ophalen. 
 

• 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.  

 
• ZOMERVAKANTIE 
Donderdag 18 juli begint om 15:15 uur de zomervakantie. 
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

16 juli Musical voor groep 3 t/m 7 

https://deschelp.csgdewaard.nl/onze-school/schoolvakanties
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16 juli Afscheidsavond groep 8 

17 juli Groep 8 neemt afscheid van de school 

18 juli Rapport 

18 juli Laatste schooldag (15:15 uur uit) 

19 juli Calamiteiten dag: kinderen vrij 

22 juli t/m 30 augustus Zomervakantie 

2 september Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 

2 september Nieuwjaarreceptie van 8:30 tot 9:00 uur (zie bijlage) 

4 september Luizencontrole 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
Datum Activiteit 

13 en 14 juli Open Imkerijdag. Bij imkerij ‘t Schuurtje aan Singel 15 in 
Puttershoek staan deze dagen van 10:00 uur tot 17:00 
uur de deuren open. Je kunt er het bijenvolk bekijken in een 
kast, honing proeven, honing slingeren en van gewonnen 
honing en wasraat kaarsen maken.  
Interessant voor jong en oud.  

• Bijlage 
o Jaarplanning schooljaar 2019-2020 
o Uitnodiging nieuwjaarreceptie 

 

Groep 7 presenteert de nieuwe sporttenues. 
Bedankt voor uw bijdrage tijdens de Fancy Fair. 

Organisatoren bedankt voor het organiseren van de Fancy Fair en deze mooie tenues! 


