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    WEEKBRIEF  20 SEPTEMBER 2019 

• ZENDING 

Afgelopen week hebben we €29,85 opgehaald voor het kindertehuis Happy Rocks in Kenia. 

Dat brengt het totaal op €74,20 Meer informatie over het weeshuis kunt u vinden op de 

website www.happyrockcenter.com en in de bijlage. 

• TREFWOORD 
De komende drie weken gaan we werken over het thema ‘plaatsmaken’. Een plek innemen 
of afstaan? Iemand vervangen of aan de kant zetten? De plek die we innemen betekent iets 
voor ons, bijvoorbeeld onze plek aan de eettafel of onze plek in het klaslokaal. Maar soms 
worden we ons daarvan pas bewust als er iets gaat schuiven. Dan wordt de orde verbroken, 
moeten we onze comfortzone verlaten en raken we onze veiligheid kwijt. Het is één van de 
dingen in het leven waar kinderen al vroeg ervaringen mee opdoen. De Bijbelverhalen in dit 
thema volgen Sarai, een vrouw die haar plaats kent. Als echtgenote van Abraham is zij 
belangrijk, omdat haar eerstgeboren zoon de familielijn zal voortzetten. Zij moet echter 
plaats maken voor de Egyptische slavin Hagar bij wie Abraham een kind verwekt. 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

• Sarai maakt plaats voor Hagar - Genesis 16: 1-6 
• Hagar moet plaatsmaken voor Sarai - Genesis 16: 7-15 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 

• Een nieuw begin - Genesis 8 
• De toren van Babel - Genesis 11 

 

• KWINK 
We gaan nog één week verder 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! 

 

• SCHOOLBRENGWEEK en PIMP-WEDSTRIJD 
De foto’s van de Pimp-je-fiets-en-schoen-wedstrijd stromen binnen. De foto’s kunnen nog 

t/m aanstaande maandag 23 september gemaild worden naar meester Bertwin 

Malenstein b.malenstein@csgdewaard.nl  

We hopen dat het doel van de schoolbrengweek ook langer doorwerkt dan alleen deze 

week en u vaker de auto laat staan en lopend of op de fiets uw kind naar school brengt. Dit 

is niet alleen goed voor het milieu en de gezondheid van u en uw kind, maar ook voor de 

verkeersveiligheid rondom de scholen. Laten we ons daar SAMEN voor inzetten! 

http://www.happyrockcenter.com/
mailto:b.malenstein@csgdewaard.nl
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• OUDERVERTELGESPREKKEN 
De eerste avond hebben we achter de rug. Aanstaande dinsdag 24 september vindt de twee 
ronde van de oudervertelgesprekken plaats. U wordt verwacht op het door u 
opgegeven tijdstip.  

 
• WEEK TEGEN PESTEN 

Zoals elk jaar doen wij mee aan de landelijke 
week tegen pesten. Volgende week zullen we 
daarom, naast de lessen van Kwink, hier in alle 
groepen aandacht aan besteden.  
 

 

• KLEDINGBOX 
De kleding is dit nieuwe schooljaar alweer geleegd en heeft €15,20 opgeleverd. We gaan 
sparen voor een nieuw doel. We hebben bijna twee jaar gespaard voor een werkplek op de 
gang (de treinzit voor het lokaal van groep 5). Hier wordt door de kinderen (en ook 
ouders☺) dankbaar gebruik van gemaakt en is tevens een mooie blikvanger in de hal bij de 
entree! Zodra het nieuwe doel bekend is, zullen we u daarvan op de hoogte stellen. 
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

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 

11 oktober Groep 3 Trek in de herfst (Klein Profijt) 

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 weekbrief 13 sept.) 

 

• BIJLAGE: 

o Autoactie Happy Rock Center 

o Flyer schaatslessen HW 

http://beleefheteneethet.nl/

