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    WEEKBRIEF 11 OKTOBER 2019 

• ZENDING 

Afgelopen week hebben we het mooie bedrag van €28,02 opgehaald voor het kindertehuis 

Happy Rocks in Kenia. Dat brengt het totaal op €184,97 Meer informatie over het weeshuis 

kunt u vinden op de website www.happyrockcenter.com. We sparen nog één week voor dit 

doel. Helpt u mee om €250,00 bij elkaar te brengen?  

• TREFWOORD 
Volhouden is het thema waar we vanaf volgende week over gaan nadenken. Volhouden 
wordt gewaardeerd. Het wordt gezien als een grote deugd als een kind, juist als het moeilijk 
wordt, inzet toont en moeite doet om er iets van te maken. Het is een bewijs van karakter 
en vormt je als mens. De Bijbelverhalen gaan over de volhouder Jakob. Vanaf zijn geboorte 
is hij uit op het eerstgeboorterecht dat zijn tweelingbroer Esau toekomt. 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

• Duur betaalde soep   - Genesis 25: 19-34 

• Vader en broer bedrogen - Genesis 27: 1-46 en 28:1-9 
 

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  
• Isaak trouwt met Rebekka - Genesis 24 
• Jakob en Esau   - Genesis 25 

 

• KWINK 
Les 4 is volgende week aan de beurt. Deze les gaat over het omgaan met 
conflicten (zelfmanagement). De kinderen leren: 
• wat ze kunnen als ze ruzie hebben (onderbouw); 
• leren de oversteektechniek (middenbouw); 
• leren de oversteektechniek toepassen (bovenbouw). 
De Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw): 

➢ ZEG WAT JE VOELT! 
➢ RUZIE? STEEK OVER! 
➢ CONFLICT? STEEK OVER! 

 

• EVEN VOORSTELLEN 
In de komende weken zullen de stagiaires zich in de weekbrief aan u en jullie voorstellen. 
Vandaag stelt juf Floortje Oldenburg zich voor.  
 
Beste ouders/verzorgers,                                                                          

Ik zou mij graag even willen voorstellen. Mijn naam is Floortje Oldenburg. Ik 

ben zeventien jaar. Ik woon in Maasdam met mijn ouders en mijn zus. Ik zit 

op het moment in mijn tweede jaar van de opleiding Onderwijsassistent op 

het Da Vinci College in Dordrecht. Vorig jaar heb ik in mijn eerste jaar een half 

jaar stage gelopen op school Vest in Dordrecht in groep 1. Daar heb ik veel 

geleerd. Ik loop nu op maandag en dinsdag stage in groep 6 bij Karin van den 

Berg. Het doel van mijn stage is dat ik opdrachten uitvoer die ik krijg vanuit 

http://www.happyrockcenter.com/
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mijn opleiding; de lerares help met kinderen begeleiden die wat extra hulp nodig hebben; en 

hierdoor ervaring opdoen. Ik kijk zeer uit naar de rest van mijn stagejaar op Basisschool de 

Schelp. Met vriendelijke groet, Floortje Oldenburg                            

• KINDERBOEKENMARKT 
Na heel veel leuke leesactiviteiten tijdens de Kinderboekenweek sluiten 
we het aanstaande donderdagavond af met een 
Kinderboekenmarkt, verzorgd door boekhandel Bij Arie. Vanaf 18:30 
uur tot 20:00 uur, zijn alle kinderen van de school samen met hun 
ouders, opa’s, oma’s of andere belangstellenden van harte welkom om 
op reis te gaan tussen alle kinderboeken! Voor elk wat wils: 
prentenboeken, voorleesboeken, boeken over reizen, sporten, 
dieren….. teveel om op te noemen! Overdag kunnen de kinderen al 
snuffelen tussen de boeken. De school ontvangt een deel van de 
opbrengst en is bestemd voor het aanvullen van de boekenkasten in de 
klassen!  

 

• CULTUUR/TECHNIEKMIDDAG 
Stralende gezichten en glinsterende ogen! Dat is wat we afgelopen 
dinsdagmiddag in de school zagen tijdens onze eerste 
cultuur/techniekmiddag. Tijdens de cultuur/techniekmiddag werken we 
groepsdoorbrekend. De kinderen van groep 1/2a en 1/2b, 3 t/m 5 en  
6 t/m 8 werden gemixt en deden allemaal een workshop:  

• cultureel erfgoed; 
• drama/dans; 
• techniek.  

Zo werden er knikkerbanen van kosteloos materiaal en bruggen van stokjes gebouwd, een 
schimmenspel gemaakt en gespeeld, drama/dansles op school en bij Sport- en dansstudio 

Binnenmaas, ook werd er een culturele wandeling/speurtocht gehouden 
en werd er een bezoek aan molen De Lelie gebracht. Tijdens de volgende 
cultuur/techniekmiddagen zullen de opdrachten gerouleerd worden, zodat 
alle kinderen aan alle activiteiten van hun bouw kunnen deelnemen. De 
eerstvolgende cultuur/techniekmiddag is op 10 december, dan zal er een 
kerstspecial zijn. Bovengenoemde activiteiten worden vervolgd op 11 
februari en 14 april. Van de Kidsraad kregen we zeer positieve feedback 
over deze eerste cultuur/techniekmiddag! We bedanken alle hulpouders 

die geholpen hebben om deze middag tot een succes te maken       

 

• SNUFFELSTAGE 
Afgelopen week heeft Shae Schults (zus van Evi uit groep 3) bij ons op school een weekje 
meegedraaid in groep 1/2b, om zich te oriënteren op een vervolgopleiding.  
 

• WERKZAAMHEDEN 
Aanstaande maandag gaan we starten met het laatste deel van de 
opknapwerkzaamheden van de school. De lokalen van groep 7 en 
8 en de aangrenzende hal worden geschilderd. Ook zal het halletje 
bij de hoofdingang en de overdekte fietsenstalling met schuur 
geschilderd worden. Het trespa op de opbouw is in slechte staat en wordt, als het goed is, 
nog voor het nieuwe jaar vervangen. Ook de vloer van het speellokaal is aan vervanging toe 
en zal in de herfstvakantie vervangen worden. Vanaf aanstaande donderdag kan het 
speellokaal twee weken niet gebruikt worden. We zitten de komende weken dus weer even 
in de rommel, maar dan ziet de hele school er daarna ook weer op en top uit! 
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• SCHOOLKAMP GROEP 8 
Aanstaande maandag gaat groep 8 op schoolkamp naar Heino. Meester Bertwin Malenstein, 
juf Anneke van Bleek, juf Marianne van der Beek en juf Janneke Snoeij gaan met hen mee. 
De vervanging hebben we intern geregeld en de ouders van de betreffende groepen zijn 
daarvan op de hoogte gesteld. Met elkaar gaan ze er een gezellig en onvergetelijk 
schoolkamp van maken! We wensen hen heel veel plezier met elkaar. Maandag zullen ze op 
traditionele wijze uitgezwaaid worden door de rest van de leerlingen! 

 
• MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
Ook voor de MR is het seizoen weer begonnen. De eerste vergadering zijn we gezamenlijk 

met de Ouderraad (OR) begonnen. Daarna zijn we onze eigen vergadering gestart. Bij de 

personeelgeleding mochten we een nieuw lid verwelkomen, Yvette Lefevere. De 

oudergeleding blijft ongewijzigd. In de eerste vergadering hebben we ons jaarplan 

vastgesteld. Deze staat inmiddels op de website. In dit jaarplan 

staat ook onze jaarplanning wat we in de vergaderingen hopen te 

behandelen. Daarnaast proberen we tijdig de agenda van de 

volgende vergadering op de website te zetten. Als er een onderwerp 

is, welke u interesseert of wilt u zomaar een vergadering bijwonen, 

dan kan dat altijd. Mochten er zaken zijn die de MR aangaan, kunt u 

ons altijd mailen. Dat kan op ons algemene e-mailadres 

mr.deschelp@csgdewaard.nl. Wij zullen deze dan als ingekomen 

stuk behandelen in onze eerstvolgende vergadering. Voor deze en 

verdere informatie verwijzen we u graag door naar de website van 

de school. Als u met uw muis op het item Ouders gaat staan, 

verschijnt de Medezeggenschapsraad in het pulldown menu. 

• KLEDINGBOX 
De kledingbox zat overvol en heeft €20,50 op gebracht. Dat brengt het totaal van dit 
schooljaar op €35,20 
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

14 t/m 16 oktober Schoolkamp groep 8 

16 oktober School op Seef groep 1/2 t/m 5a (fiets mee) 

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 

30 oktober Luizencontrole 

1 november Taal-en Rekendans kleuters 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
12 oktober World Food Festival: Hopse Waard Hop-On- Hop-Of 

19 oktober 8e Molendag Hoeksche Waard (zie bijlage) 

 

• BIJLAGEN 

o Molendag Hoeksche Waard 

mailto:mr.deschelp@csgdewaard.nl
https://deschelp.csgdewaard.nl/ouders/medezeggenschapsraad/algemeen

