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    WEEKBRIEF 26 SEPTEMBER 2019 

 ZENDING 

Afgelopen week hebben we €28,65 opgehaald voor het kindertehuis Happy Rocks in Kenia. 

Dat brengt het totaal op €102,85 Meer informatie over het weeshuis kunt u vinden op de 

website www.happyrockcenter.com. We sparen nog drie weken voor dit doel. Helpt u mee 

om een mooi bedrag voor het weeshuis op te halen? 

 TREFWOORD 
Volgende week denken we met de kinderen na over ‘van plaats wisselen’. Mensen krijgen 
een andere plek omdat ze hun plek aan een ander afstaan of omdat ze graag zelf een 
andere plek hebben. Hoe belangrijk is het om een plek in te nemen en op welke momenten 
sta je je plek aan iemand af? 
In de Bijbelverhalen gaat het over Abraham en Sara. Hoewel Abraham nu een kind heeft met 
Hagar (de slavin van Sara), heeft God andere plannen.  
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

 God belooft Abraham een land en een kind - Genesis 17: 1-8 en 15-21 
 God belooft Sara een kind    - Genesis 18: 1-15 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 

 Abraham naar het beloofde land - Genesis 8 
 Het beste deel    - Genesis 11 

 

 KWINK 
Volgende week starten we met les 3. Deze les gaat over positief communiceren 
(relaties hanteren). De kinderen leren: 
 vriendelijk te reageren naar de ander (onderbouw); 
 positief te reageren (middenbouw); 

 hoe positief communiceren bijdraagt aan de rust in de groep (bovenbouw). 
De Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw): 

 

 DOE ALS CONDOR! 
 ZEG HET OP DE CONDOR MANIER! 
 POSITIEF COMMUNICEREN? DOE ALS CONDOR! 

 

 STAGIAIR 
Vandaag is Jasper de Vries, eerstejaars PABO student, in groep 8 gestart. We wensen hem 
een fijne en leerzame tijd bij ons op school toe. 
 

 KINDERBOEKENWEEK  
Zoals ieder jaar, doen we ook dit jaar weer mee aan met de 
Kinderboekenweek. Het thema is: "Reis je mee?" Op dinsdag 1 
oktober willen wij om 8:30 uur op het schoolplein, de 
Kinderboekenweek feestelijk openen. Iedereen is van harte 
welkom om de opening met ons mee te vieren. 

http://www.happyrockcenter.com/
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Tijdens de Kinderboekenweek vinden er op school allerlei activiteiten plaats 
rondom het thema ‘reizen’. Zo lezen de kinderen van de bovenbouw de 
kinderen van de onderbouw uit hun lievelingsboek voor, mevrouw van Es 
komt in alle groepen voorlezen, elke dag wordt er voorgelezen bij Villa Putter 
en op 17 oktober is er 's avonds boekenmarkt op school. Wij hebben er zin in! 
 

 VAN PEUTER NAAR KLEUTER 
Aanstaande woensdag vindt de eerste ‘van peuter naar kleuterochtend’ van 
dit schooljaar plaats. Vanaf 10:30 uur zijn peuters met hun ouders van harte 
welkom bij ons op school. Helpt u mee om dit onder de aandacht te 
brengen? Dit kan door het geven van de uitnodiging (zie bijlage), het delen 
van ons Facebookbericht, of om iemand mee te nemen. Alvast bedankt! 
 

 SCHOOLBRENGWEEK en PIMP-WEDSTRIJD 
Vorige week hebben we aandacht besteed aan de schoolbrengweek. Het is goed om stil te 
staan bij de manier van vervoer naar school. We hebben een aantal leuke inzendingen gehad 
op de actie: Pimp-je-fiets-of-schoen. Deze inzendingen gaan we met de kidsraad bespreken 
en sturen we dan in....en dan is het afwachten of we winnen. 
 

 OUDERVERTELGESPREKKEN 
We kunnen terugkijken op twee positieve avonden, waarin de ouders en leerkrachten met 
elkaar in gesprek zijn gegaan.  

 

 FIETSVERLICHTINGSACTIE 
Het wordt ’s avonds steeds eerder donker en de wintertijd is 
in aantocht. Tijd om de fiets(en) van uw kind(eren) weer in 
orde te maken/ te controleren, zodat ze veilig verlicht over 
straat kunnen. Wij werken daar als school graag aan mee, 
want ook wij vinden de veiligheid van onze kinderen 
belangrijk. Daarom organiseren we ook dit jaar weer een 
Fietsverlichtingsactie. Op deze manier zorgen we er samen 

voor dat het fietsverkeer veiliger wordt. Op woensdagochtend 2 oktober zullen de fietsen 
van de leerlingen van groep 5 t/m 8 op school, door een aantal vrijwillige grootouders 
gecontroleerd worden. Het zou fijn zijn als u thuis de fiets alvast wilt controleren met 
bijgevoegde checklist (zie bijlage). 

 
 TSO TARIEF SCHOOLJAAR 2019 – 2020 
Wij als TSO-team zijn blij u te mogen berichten dat het tarief met ingang van dit schooljaar 

kan worden verlaagd. Met de implementatie van MijnTSO is ervoor gekozen om één 

overblijftarief van €1,50 te gaan hanteren. Inmiddels is gebleken dat de efficiencywinst die 

wij met de invoering van MijnTSO hebben gemaakt kan leiden tot een tariefsverlaging. Om 

die reden heeft de Medezeggenschapsraad, vorige week, ingestemd met een tariefsverlaging 

naar €1,25 per overblijfdag. Tevens zijn wij hard op zoek naar nieuwe TSO-medewerkers. 

Bent u de persoon die ons elke maandag komt versterken bij groep 3? Welkom om 

mee te kijken. Stuur een e-mail naar Lianne van Dam op overblijf.deschelp@csgdewaard.nl  

Een hartelijke groet namens het TSO team,  

Gideon de Jong (TSO financiën) en Lianne van Dam (TSO-coördinator) 

 
 

mailto:overblijf.deschelp@csgdewaard.nl
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 OUDERRAAD 
Ook dit schooljaar starten wij weer met frisse moed. We 
hebben veel zin in het organiseren van activiteiten voor de 
kinderen. Denk aan Sinterklaas, een Paasbrunch en 
natuurlijk een ijsje bij de Koningsspelen (sportdag). We 
hebben helaas afscheid moeten nemen van een aantal 
leden, maar mogen gelukkig ook nieuwe gezichten 
verwelkomen. Daarom stellen we ons even kort aan u 
voor, met een mooie foto er bij, zodat u direct een gezicht 
heeft bij de naam! Voor vragen kunt u altijd bij (één van) 
ons terecht of stuur een mailtje naar 
or.deschelp@csgdewaard.nl. Wij wensen u en uw 
kinderen weer een vrolijk en actief schooljaar toe! 
Namens alle leden van de Ouderraad CSB De Schelp 

 
V.L.N.R boven: Corinda, Ingrid, Tamara (secretaris), Marieke, Nathalie, Anneke, Rosalinde (voorzitter) 

V.L.N.R beneden: Sigrid, Therese, Suzanne 
Niet op de foto: Irma (penningmeester) 

 AGENDA 
Datum Activiteit 

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 

4 oktober Dierendag 

7 oktober Mw. Van Es komt voorlezen in alle groepen 

7 oktober Selma Noort komt voorlezen in groep 6 

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

9 oktober School op Seef groep 5b t/m 8 

10 oktober Kidsraad 

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

11 oktober Groep 5 naar de Pluktuin in Mookhoek 

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

14 t/m 16 oktober Schoolkamp groep 8 

16 oktober School op Seef groep 1/2 t/m 5a (o.v.b.) 

16 oktober Taal-en Rekendans groep 1/2a en 1/2b 

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 Uitnodiging van peuter naar kleuterochtend 

o Uitnodiging CaféGEZIeN! 

o Checklist Fietsverlichtingsactie 

mailto:or.deschelp@csgdewaard.nl
http://beleefheteneethet.nl/

