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    WEEKBRIEF  6 SEPTEMBER 2019 

• ZENDING 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar brengen we graag de zending onder uw aandacht. 

Ook dit schooljaar sparen we weer voor onze vaste goede doelen: ons adoptiekindje en onze 

sponsorschool. Na de herfstvakantie ontvangt u hier meer informatie over. 

Tot aan de herfstvakantie willen we ons zendingsgeld 

besteden aan een ander goed doel. De Kidsraad heeft 

positief ingestemd om te gaan sparen voor een nieuwe 

auto voor het kindertehuis Happy Rocks in Kenia. 

Anita Kruijt, afkomstig uit Maasdam woont samen met 

haar man en kinderen in Kenia en zij zetten zich in voor 

dit weeshuis. De huidige auto is kapot en te klein om de 

weeskinderen naar school en andere bestemmingen te 

brengen (zie foto). Wij willen hen helpen om een nieuwe auto aan te schaffen. Iedere euro 

is hard nodig en we hopen dan ook veel geld voor hen in te zamelen. Elke maandag kunnen 

de kinderen geld in het zendingspotje in de klas doen. Meer informatie over het weeshuis 

kunt u vinden op de website www.happyrockcenter.com.  

Deze week hebben we €9,65 opgehaald. Volgende week hopen we meer op te halen! 

• TREFWOORD 
De afgelopen week was de startweek op school: ook bij Trefwoord. Volgende week gaan we 
verder met het thema ‘beloven’. Beloven is doen wat je gezegd hebt. Dat klinkt heel 
eenvoudig en we beloven soms ook heel makkelijk van alles. Maar is dat echt beloofd? 
Wordt die belofte ook waargemaakt? Deze week ontdekken de kinderen wat beloven is en 
wat er allemaal bij komt kijken. De Bijbelverhalen van Abraham, die op weg gaat met de 
belofte van God, staan hierbij centraal.  
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

• Op hoop van zegen  - Genesis 12: 1- 9 

• De belofte komt in gevaar - Genesis 12: 10-20
  

Groep 1 en 2 werkt niet met Trefwoord, maar zij doorlopen in 
twee jaar in grote lijnen de verhalen uit de Bijbel (Oude en 
Nieuwe Testament). 
  

• De Schepping  - Genesis 1 
• In de hof van Eden - Genesis 2 

 

• LIEF EN LEED 
Afgelopen donderdag is juf Leni de Winter opnieuw geopereerd aan haar oog. We zijn blij 
dat de operatie geslaagd is en wensen haar een voorspoedig herstel toe. Komende week zal 
zij niet aanwezig zijn. Juf Joke Goud zal daarom op maandag- en dinsdagochtend 
ondersteunen in groep 4/5a 
 
 
 

http://www.happyrockcenter.com/
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• KWINK 
Afgelopen schoolweek zijn we begonnen met het thema ‘kennismaken’. In deze 
lessen gaat het over de competentie ‘besef van jezelf en van de ander’. De 
kinderen leren: 
• zich voorstellen aan de ander (onderbouw) 
• samen te werken aan een veilige groep (midden- en bovenbouw). 
De Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw): 

 

➢ STEL JE VOOR! 
➢ ZET JE IN VOOR EEN VEILIGE GROEP! 
➢ VEILIGE GROEP? ZEG WAT JE NODIG HEBT! 

 
• KWINK OUDERBRIEF EN KOELKASTPOSTER 
In de eerste ouderbrief van Kwink (zie bijlage) kunt u meer lezen over de eerste vijf lessen 
van Kwink. Op school werken we twee weken over één les. De koelkastposter is als bijlage 
meegestuurd. Wilt u liever een papieren versie dan kunt u dit vragen aan onze conciërge 
Rosita.  
 

• GOUDEN WEKEN 
De Gouden Weken… Dat is de periode van de eerste schooldag tot aan de 
herfstvakantie. Die eerste zes tot acht weken zijn cruciaal voor het creëren van 
een fijne sfeer in de groep. Dat is de reden dat we hier in de klas ook extra 
aandacht aan besteden. Met Kwink werken we aan de groepsvormingslessen en 
samen met de kinderen hebben we aan de hand van de gouden schoolregels de 
groepsafspraken gemaakt. In de eerste schoolweken zullen er ook met regelmaat 
activiteiten/opdrachten plaatsvinden om een positieve groep te vormen. 
 

• GOUDEN REGELS 
Aan de hand van onze kernwaarden: respect, samen, gelukkig hebben we drie gouden 
schoolregels opgesteld: 

1. Iedereen mag rustig spelen en werken, lukt dat niet dan laten we dat elkaar netjes 
merken 
2. We helpen elkaar en hulp vragen is niet raar 
3. Wees jezelf en pas je aan, dan zal het met elkaar beter gaan 

 

• START SCHOOLJAAR EN NIEUWJAAR-RECEPTIE 
De start van het nieuwe schooljaar is feestelijk begonnen. Alle kinderen, 
ouders/verzorgers mochten over de rode loper en werden door het team het 
nieuwe schooljaar ingeblazen! Aansluitend was er een Nieuwjaar-receptie in 
de klassen en konden de ouders/verzorgers in de klas van hun kind(eren) 
kennismaken met de leerkracht en andere ouders. De kinderen konden hun 
plekje en hun schoolboeken laten zien.  

 
• INFORMATIEAVOND 
Aanstaande dinsdagavond 10 september houden we een informatieavond. Alle 

ouders/verzorgers zijn dan van harte welkom in de klas van hun kind(eren). Tijdens deze 

informatieavond zullen de leerkrachten u informatie geven over het komende schooljaar. We 
houden dit schooljaar twee informatierondes zodat u (indien nodig) bij verschillende groepen 
aanwezig kunt zijn. Het is helaas niet mogelijk om voor alle ouders een goede verdeling te 
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maken, wellicht zult u dus een keuze moeten maken naar welke groep u gaat. Een andere 
mogelijkheid is dat u en uw partner zich opsplitsen. 
 

• 18:30 -19:15 uur: groep 3, 4/5a, 5b en 6; 
• 19:30 - 20:15 uur: groep 1/2a, 1/2b, 7 en 8. 

 
Tijdens de informatieavond zal de ouderraad aanwezig zijn voor al uw vragen rondom de 
activiteiten die zij (mede) organiseren op school, maar ook wanneer u interesse heeft om 
deel te nemen aan (één van) hun vergaderingen. Zij zijn altijd blij met helpende handen! 
Voor meer informatie over de OR, zien ze u graag terug aan hun tafel. 
 
Ook kunt u deze avond kennismaken met een aantal ouders van de 
medezeggenschapsraad en de TSO (Tussen Schoolse Opvang) en door hen geïnformeerd 
worden. In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van de TSO.  
Helma Heesterman zal deze avond ook aanwezig zijn en kunt u zo nodig bij haar binnen 
lopen. 
 

• OUDERVERTELGESPREKKEN 
Donderdag 19 en dinsdag 24 september vinden de oudervertelgesprekken plaats. U heeft 
hier op 29 augustus, via de mail een informatiebrief over ontvangen. Aanstaande maandag 
ontvangt u van de leerkracht van uw kind(eren), via de mail, een document. In dit document 
kunt u aangeven op welk tijdstip u wilt komen. Tijdens de oudervertelgesprekken worden de 
ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen verwacht! 
 

• SCHOOLGIDS 
De nieuwe schoolgids staat weer op de website. In de schoolgids vindt u uitgebreide 
informatie over onze school. De kunt u vinden onder het kopje ‘onze school’, rechts 
bovenaan kunt u de schoolgids downloaden en zo nodig opslaan of printen.  
 

• WEBSITE 
Onze website is weer bijna helemaal actueel. De komende weken zullen er ook berichten bij 
de groepen verschijnen.  
 

• APP 
Aan onze website is ook een app gekoppeld, die u kunt gebruiken op uw 
smartphone. U kunt de app downloaden bij de Appstore of Playstore - U 
zoekt op Csg de Waard. Via de app kunt u ook push berichten ontvangen 
als er nieuws is. Onze website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG 
privacy regels. Ze hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel 
zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat de 

ouders aan school hebben opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in ons 
administratiesysteem ParnasSys, elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog 
aanwezig is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, 
dan vervalt automatisch de toegang. De ouders/verzorgers van de school hebben zo alleen 
toegang tot de specifieke school en groepspagina’s met foto’s van leerlingen. 
 

• PRIVACY 
In het kader van de nieuwe privacywetgeving (AVG) moeten wij van elk kind vastleggen 
welke gegevens (naam, geboortedatum of foto's enz,) wij eventueel mogen delen met 
anderen. Vorig schooljaar hebben alle ouders/verzorgers een toestemmingsformulier 
ingevuld. Deze toestemmingsformulieren gelden de hele inschrijvingsduur van uw 
kind(eren) bij ons op school. Mocht uw toestemming willen intrekken of wijzigen dan is dit 

https://deschelp.csgdewaard.nl/onze-school/schoolgids-20192020
https://deschelp.csgdewaard.nl/
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op elk moment mogelijk. U kunt dan een nieuw toestemmingsformulier bij onze conciërge 
vragen, waarop u uw gegevens kunt wijzigen.  
Van een aantal kinderen hebben wij het toestemmingsformulier nog niet in bezit, zij zullen 
komende week een toestemmingsformulier mee naar huis krijgen. We willen u vragen om dit 
z.s.m. in te vullen en weer bij de groepsleerkracht in te leveren.  
 

• OUDERPORTAAL EN PERSOONSGEGEVENS 
Op het ouderportaal van parnassys vindt u onder profiel (rechts bovenaan op de roze balk) 
uw gegevens. We willen u vragen om te controleren of de gegevens nog correct zijn. Voor 
ons is het belangrijk dat wij over de juiste telefoonnummers beschikken. Mocht dat niet 
het geval zijn dan kunt u op het potloodje klikken en de wijzigingen doorgeven. Wij 
ontvangen dan een mail en zullen de gegevens zo snel mogelijk aanpassen.  
Mocht u problemen met inloggen hebben of uw inloggegevens niet meer hebben dan kunt u 
een mailtje sturen naar: h.heesterman@csgdewaard.nl 
 

• EXTRA VERLOF 
Volgens de Leerplichtwet bent u als ouder/verzorger verplicht er zorg voor te dragen dat uw 
kind de school bezoekt. Afwezigheid wegens ziekte, doktersbezoek e.d. kunt u doorgeven 
aan Rosita Molsbergen (conciërge). Alle andere vormen van verlof moet u aanvragen bij 
Helma Heesterman (directeur). Extra vrij kan slechts in beperkte mate gegeven worden (zie 
ook de schoolgids). Bij (vermoeden van) ongeoorloofd verzuim, is de directie verplicht dit te 
melden bij de leerplichtambtenaar. 
 

• SCHOOLMELK 
In de pauze kan tegen betaling schoolmelk gedronken worden. U kunt hiervoor een 

abonnement nemen bij Campina. Aanmelden kan via de website. Tussentijdse wijzigingen 

zijn mogelijk. Ook dit gaat via de website (www.schoolmelk.nl). 

• JAARPLANNING 
Afgelopen week hebben alle oudste kinderen van het gezin de jaarplanning meegekregen. 
De digitale versie heeft u voor de zomervakantie ontvangen en is ook te vinden op onze 
website. Indien nodig kunt u een extra jaarplanning vragen aan onze conciërge Rosita. 
 

• STAGIAIRES 
Ook dit schooljaar bieden wij de gelegenheid aan stagiaires om het vak te leren! Wij heten 
Lotte Bestebreur (onderwijsassistent) wederom welkom bij ons op school. Zij zal elke 
woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig zijn in groep 4/5a. Ook heten we Floortje 
Oldenburger (onderwijsassistent) welkom, zij komt elke maandag en dinsdag stagelopen in 
groep 6. Dit schooljaar hebben we ook weer een PABO student: Marieke Verbeek. Zij zal het 
eerste half jaar op donderdag stagelopen in groep 6 en gaat daarna naar een 
onderbouwgroep. We wensen hen een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school. 
 

• KASTEN TE KOOP OP=OP! 
Vlak voor de zomervakantie zijn ook groep 5 en 6 voorzien 
van nieuwe kasten. We hebben al een flink aantal oude kasten  
kunnen verkopen. De kasten (open of dicht) zijn van goede 
kwaliteit en zijn goed te gebruiken voor bijv. het ordenen van 
uw schuur/garage. Voor €10,- kunt u bij onze conciërge Rosita 
een kast kopen.  

 
 

mailto:h.heesterman@csgdewaard.nl
file:///D:/De%20Schelp/Nieuwsbrieven%20vanaf%204%20december/2017%202018/Word/www.schoolmelk.nl
https://deschelp.csgdewaard.nl/ouders/praktische-informatie/jaarplanning
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• AFWEZIG 
Helma Heesterman is aanstaande maandag afwezig. 

 
• AGENDA 
Datum Activiteit 

10 september Informatieavond groep 1 t/m 8  

12 september Kidsraad 

13 september Taal en Rekendans groep 1/2a en 1/2b 

16 september MR en OR (gezamenlijke start) 

16 t/m 20 september Schoolbrengweek (School op Seef) 

17 september Prinsjesdag 

19 september Oudervertelgesprekken 

20 september Taal en Rekendans groep 1/2a en 1/2b 

23 t/m 27 september Week tegen pesten 

25 september School op Seef groep 1 t/m 4/5a 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
Vanaf 24 augustus t/m 
half oktober 

Beleef het en eet het http://beleefheteneethet.nl/ 
Elke zaterdag en zondag van 10:00 uur/13:00 uur tot 17:00 uur 

27 september Burendag in de Wijk van je leven (poppenkast en spelletjes) 

 

• BIJLAGE: 
o Nieuws van de TSO 

o Ouderbrief Kwink 1 

o Koelkastposter Kwink 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze groep enthousiaste moeders brengen de school een aantal keer per jaar in de sfeer van het 

seizoen. ‘Back to school’ is het eerste thema.  

http://beleefheteneethet.nl/

