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    WEEKBRIEF 4 OKTOBER 2019 

• ZENDING 

Afgelopen week hebben we het mooie bedrag van €54,10 opgehaald voor het kindertehuis 

Happy Rocks in Kenia. Dat brengt het totaal op €156,95 Meer informatie over het weeshuis 

kunt u vinden op de website www.happyrockcenter.com. We sparen nog twee 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 ‘de beste plek’. Wat de beste plek is kan 
voor iedereen anders zijn. Mensen hebben vaak heel wat over om de beste plek te 
bemachtigen. Hoe ver ga je daarin? Soms blijkt de beste plek niet wat je ervan had 
verwacht. In de Bijbelverhalen moet Ismaël plaats maken voor Isaak.  
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

• Abraham zet Isaak op de eerste plaats - Genesis 21: 1-13 
• Alleen in de woestijn    - Genesis 21: 14-21 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

• De geboorte van Isaak  - Genesis 21 
• Abraham op de proef gesteld - Genesis 22 

 

• KWINK 
We gaan nog één week verder 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! 

 

• EVEN VOORSTELLEN 
In de komende weken zullen de stagiaires zich in de weekbrief aan u en jullie 
voorstellen. Vandaag stelt juf Marieke Verbeek zich voor.  
 

Beste ouders/verzorgers, 

Vol enthousiasme ben ik in groep 6 gestart met mijn allereerste praktijkperiode 

voor mijn HBO studie Pabo. Iedere donderdag t/m 30 januari 2020, mag ik 

meekijken, meedoen, opdrachten uitvoeren en vooral veel leren van juf Francisca Bieshaar 

en de kinderen. Als moeder van twee zonen (Sven van 9 & Levi van 6) vind ik het 

fascinerend om te mogen meekijken in deze klas. Het ervaren van de “andere kant” van de 

schooldeuren is verhelderend en leerzaam. Ik kijk ernaar uit om de komende periode met de 

http://www.happyrockcenter.com/
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kinderen en de juf te mogen samenwerken. Mocht u mij bij of in school tegenkomen, schiet 

me gerust aan om even persoonlijk kennis te maken. 

Met hartelijke groet, Marieke Verbeek-Bal 

• SWINGENDE OPENING KINDERBOEKENWEEK  
Afgelopen dinsdagochtend hebben we de Kinderboekenweek swingend geopend met het 
Kinderboekenweeklied van Kinderen voor Kinderen ! Nadat de meester en alle juffen 
gevonden waren op het plein, bleken ze met de letters op hun rugtas het thema van de 
Kinderboekenweek te vormen: Reis je Mee? 

 ’s Middags vond de eerste activiteit al plaats en hebben de 
kinderen van de bovenbouw voorgelezen aan de kinderen van 
de onderbouw. Wat geweldig om te zien hoe alle kinderen daar 
van genieten! 
Tot aan de herfstvakantie vinden er op school allerlei 
activiteiten plaats rondom het thema ‘reizen’. We sluiten de 
Kinderboekenweek op donderdagavond 17 oktober af met een 
kinderboekenmarkt op school, verzorgd door Bij Arie. 

 

• FIETSVERLICHTINGSACTIE 
Dankzij vier vrijwillige opa’s, kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 weer 
veilig verlicht op pad. Opa’s bedankt! 

 
• CULTUUR/TECHNIEKMIDDAG 
Dit jaar zullen er drie middagen zijn waarop we met alle kinderen van de 
hele school ons bezighouden met drama, cultuur en techniek.  
De groepen 1 en 2, de groepen 3, 4 en 5 en de groepen 6, 7 en 8 worden gemengd. Deze 
groepen rouleren over de verschillende activiteiten. Zo komt elk kind dit jaar met elk 
onderwerp in aanraking. Een mooie manier om de kinderen te laten kennismaken met 
drama, cultuur en techniek! Aanstaande dinsdagmiddag is de eerst cultuur/techniekmiddag. 
 

• STUDIEMIDDAG TEAM 
Afgelopen woensdagmiddag hebben we als team onze eerste studiemiddag van dit 
schooljaar gehad. Deze middag was volledig gericht op scholing. Het eerste deel van de 
middag stond in het teken van Cloudwise, onze nieuwe ICT-omgeving. De leerkrachten 
weten nu hoe ze van de mogelijkheden van het COOLportaal gebruik kunnen maken en dat 

hebben met name de kinderen vanaf groep 3 vast al gemerkt       Het tweede deel van de 

middag hebben we de scholing ‘bordsessies’ gehad. Tijdens deze scholing leren we effectief 
en doelgericht vergaderen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. 
Hier zullen we de komende weken meer scholingsmomenten voor volgen.  
 

• JEUGDFONDS SPORT&CULTUUR 
Wil uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater, dansen) 
deelnemen? Maar heeft u daarvoor niet voldoende geld? Het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur kan u helpen!  
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele kleding 
en/of attributen die nodig zijn (zie bijlage). 

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan worden door intermediairs. 
Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en 
verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), 
jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk 
werker.  
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Op onze school is juf Anneke van Bleek intermediair. Zij kan voor uw zoon/dochter de 

aanvraag indienen. Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland staan alle spelregels 

en een overzicht met intermediairs. 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

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 

5 oktober Activiteiten Motiviteit in de sporthal van Mijnsherenland (4 t/m 
10 jaar). Apenkooien voor kleuters, Kidsparcours en Rollerdisco. 

12 oktober World Food Festival: Hopse Waard Hop-On- Hop-Of (zie bijlage) 

 

• OPROEP VAN TWEE LEERLINGEN 
Naar aanleiding van de begrijpend leesles over stikstof, 
ontving ik van twee leerlingen een brief. Zij vragen o.a. 
of de kinderen en hun ouders niet meer met de 
auto maar met de fiets naar school willen komen. 
Dat vinden wij ook heel belangrijk en daarom hebben 
we ook meegedaan aan de Schoolbrengweek en 
publiceer ik dit briefje (met hun toestemming) in de 
weekbrief. 
 

• BIJLAGE: 

o Flyer Jeugdfonds Sport&Cultuur 

o Hopse Waard (World Food Festival) 

 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland
http://beleefheteneethet.nl/
https://www.hetkompasonline.nl/nieuws/algemeen/822912/activiteiten-motiviteit

