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    WEEKBRIEF  13 SEPTEMBER 2019 

• ZENDING 

Afgelopen week hebben we €28,70 opgehaald voor het kindertehuis Happy Rocks in Kenia. 

Dat brengt het totaal op €38,35 Meer informatie over het weeshuis kunt u vinden op de 

website www.happyrockcenter.com.  

• TREFWOORD 
We gaan verder met het thema ‘beloven’. Volgende week staat het deelthema ‘belofte’ 
centraal. De kinderen ontdekken welke beloftes je in een kind, een land, in de wetenschap 
en in de natuur zou kunnen zien. In de Bijbelverhalen horen we hoe Abraham beloftes ziet in 
het land dat voor hem is, na de keuze van Lot. En in de ontelbare sterren aan de hemel. 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

• Ruzie in het beloofde land - Genesis 13: 1-13 
• Twee beloftes van God  - Genesis 13 en 15 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 

• Kaïn en Abel  - Genesis 2 
• Noach bouwt een ark - Genesis 5 

 

• LIEF EN LEED 
Het herstel van juf Leni de Winter verloopt voorspoedig, hier zijn wij blij om. Zij zal vanaf 
aanstaande maandag haar werkzaamheden weer hervatten. 
 

• KWINK 
Volgende week starten we met les 2, deze les gaat over erbij horen en het 
vormen van een prettige en veilige groep. In deze lessen gaat het over de 
competenties ‘besef van jezelf en van de ander’. De kinderen leren: 
• er voor zorgen dat iedereen erbij hoort (onderbouw); 
• samen te werken aan een prettige en veilige groep (midden- en bovenbouw). 
De Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw): 

 

➢ KOM ERBIJ! 
➢ PRETTIGE GROEP? DOE HET SAMEN! 
➢ VEILIGE GROEP? DOE HET SAMEN! 

 
• INFORMATIEAVOND 
De informatieavond van afgelopen dinsdag werd goed bezocht, fijn dat er 
zoveel ouders naar school zijn gekomen om informatie van de leerkrachten 
te ontvangen! De aanwezigheid van een deel van de oudergeleding van de 
MR, OR en TSO was een succes! 
 
 
 
 

http://www.happyrockcenter.com/
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• OUDERVERTELGESPREKKEN 
Donderdag 19 en dinsdag 24 september vinden de oudervertelgesprekken plaats. U wordt 
verwacht op de door u opgegeven tijd. Heeft u zich niet aangemeld dan ontvangt u 
van de leerkracht een tijdstip waarop u verwacht wordt. 

 
• KIDSRAAD 

Afgelopen donderdag heeft de Kidsraad hun eerste 
vergadering gehad. De Kidsraad bestaat uit: Pascal en Lili uit 
groep 6, Nathan en Ninde Nova uit groep 7 en Colin en 
Rosalie uit groep 8. Ze zullen dit schooljaar zo’n tien keer bij 
elkaar komen om mee te denken over het schoolklimaat en 
de ontwikkeling van de school. Voor de vergaderingen vragen 

ze input vanuit de klas en na de vergadering geven ze een terugkoppeling. De eerste 
vergadering hebben ze al nuttig besteed en is onderstaande activiteit (Pimpwedstrijd) uit 
voortgekomen!  
 

• SCHOOLBRENGWEEK 
Volgende week gaat de Schelp meedoen aan de Landelijke Schoolbrengweek. 
Een week waarin we ouders en leerlingen oproepen om zoveel mogelijk lopend 
of op de fiets naar school te gaan. Want lopen of fietsen naar school is: 

• goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties; 

• goed voor de verkeersveiligheid bij school; 

• goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen; 

• goed voor het milieu; 

• en het is nog eens leuk ook! 

 

• PIMP-JE-FIETS-OF-SCHOEN-WEDSTRIJD! 
Om extra aandacht aan de schoolbrengweek te besteden doen we ook mee aan de pimp-
je-fiets-of schoenwedstrijd. Kinderen mogen hun fiets of schoenen mooi versieren. 
Wat valt er te winnen? Bij een wedstrijd hoort natuurlijk een prijs. Bij deze wedstrijd is er 

zelfs een dubbele win-kans. Inzendingen doen eerst mee aan de regionale voorronde. In 

iedere regio wordt een winnaar gekozen. Uit alle inzendingen kiest een jury ook de winnaar 

van de provincie Zuid-Holland. Deze inzending wint een prijs voor de hele school, namelijk 

de ‘Magic Traffic Show’. De Magic Traffic Show is een educatieve voorstelling over het 

verkeer. De show speelt in op de veiligheid van kinderen in het verkeer en het plezierig leren 

van verkeersregels. De act heeft diverse circus elementen zoals éénwielfietsen, jongleren en 

goochelen maar zit ook boordevol humor en educatie. Voor 

deze prijs willen wij natuurlijk gaan! Per school mogen we 

drie inzendingen opsturen en de kidsraad besluit in de 

vergadering welke dat zijn. De foto's mogen vanaf volgende 

week gemaild worden naar b.malenstein@csgdewaard.nl. 

Uiteraard hebben wij een kleine verrassing voor de drie 

winnende inzendingen.  

• AFWEZIG 
Helma Heesterman is aanstaande maandag i.v.m. scholing afwezig. 

 
• AGENDA 
Datum Activiteit 

16 september MR en OR (gezamenlijke start) 

mailto:b.malenstein@csgdewaard.nl
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16 t/m 20 september Schoolbrengweek (School op Seef) + Pimp je fiets of schoen! 

17 september Prinsjesdag 

18 en 19 september Onderzoek JOGG (zie informatie/toestemmingsbrief van 5 
september) 

19 september Oudervertelgesprekken 

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

23 t/m 27 september Week tegen pesten 

24 september Oudervertelgesprekken 

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

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

2 oktober Van Peuter naar Kleuterochtend (10:30 tot 12:00 uur) 

2 oktober Fietsverlichtingsactie groep 5 t/m 8 

2 oktober Studiemiddag team 

2 t/m 13 oktober Kinderboekenweek ‘Reis Mee!’ 

4 oktober  Taal en Rekendans groep 1/2a en 1/2/b 

8 oktober Cultuur-en techniekmiddag (groep 1 t/m 8) 

10 oktober Kidsraad 

11 oktober Taal en Rekendans groep 1/2a en 1/2/b 

14 t/m 16 oktober Schoolkamp groep 8 

17 oktober Kinderboekenmarkt op school (18:30 tot 20:00 uur) 

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 

 
• 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 (zie bijlage) 

 

• BIJLAGE: 
o Burendag in de Wijk van je Leven 

o Stem op korenmolen De Lelie in Puttershoek 
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