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    WEEKBRIEF 1 NOVEMBER 2019 

• ZENDING 

Afgelopen week hebben we het mooie bedrag van €24,45 opgehaald voor ons sponsorkind 

Iftu uit Ethiopië en onze sponsorschool in Oeganda. Volgende week zullen we u hier verder 

over informeren. 

• TREFWOORD 
We werken nog één week over het thema volhouden. Volgende week staat de vraag: “Wat 
motiveert ons om vol te houden?” centraal. De kinderen ontdekken dat mensen kunnen 
volhouden omwille van zichzelf, de ander, de natuur of om een traditie in stand te houden.  
Jakob doet zijn best bij oom Laban en houdt vast aan de belofte dat hij een gezegend mens 
zal worden. Daarmee zet hij de traditie voort van de belofte die God ooit aan Abraham deed. 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

• Overal zit een vlekje aan - Genesis 29: 25 t/m 30: 16 
• Vertrek in het geheim  - Genesis 31: 17-54 
• Het bedrog voorbij  - Genesis 32 en 33  

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

• Jakob gaat terug  - Genesis 31 - 35 
• De dromen van Jozef  - Genesis 36 

 

• LIEF EN LEED 
Vanaf maandag 4 november zal juf Yvette Lefevere vier dagen gaan werken. We bedanken 
meester Bertwin Malenstein voor het vervangen van juf Yvette Lefevere tijdens haar 
ouderschapsverlof op de maandagen. Op dinsdag blijft hij lesgeven aan groep 8.  
 

• LIEF EN LEED 2 
Onze conciërge Rosita Molsbergen wordt volgende week vrijdag geopereerd en zal dan een 
nieuwe knie krijgen. De komende weken zal zij daarom niet kunnen werken. We wensen 
haar veel sterkte en een voorspoedig herstel toe. We zijn blij dat we voor haar een 
vervangster hebben kunnen vinden. Leanne Buitendijk (bekend als invalkracht bij de TSO) 
zal haar de komende weken vervangen. Volgende week zal zij alvast een keer meedraaien 
met Rosita. We heten Leanne welkom en wensen haar een fijne tijd toe op onze school.  
 

• KWINK 
We gaan we starten met les 5. Deze les gaat over samenwerken (keuzes maken). 
De kinderen leren: 
• tijdens het samenwerken wat een ander kan (onderbouw); 
• goede keuzes maken tijdens het samenwerken (middenbouw); 
• wat ze moeten doen als ze samenwerken (bovenbouw). 
De Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw): 

➢ KIES OOK EENS EEN ANDER! 
➢ SAMENWERKEN? DENK EVEN NA! 
➢ SAMENWERKEN? NEEM ELKAAR SERIEUS! 
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• KINDERDANKDAGDIENST 
Woensdag 6 november vieren we Dankdag voor gewas en arbeid. Danken kun je 
op verschillende manieren. We doen we dit samen met de kinderen in de kerk: 
we zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal en we maken muziek op verschillende 
manieren. Kom je ook? We beginnen om 15.00 uur in de Hervormde kerk in 
Puttershoek (zie bijlage). 

 

• SAVE THE DATE!! 
Dinsdag 14 januari 2020 van 19.30 uur tot 21.00 uur een gezellige, ouderavond voor alle 
ouders/verzorgers én leerkrachten op De Schelp! 
To be continued...... 
 

• WERKZAAMHEDEN BIJNA AFGEROND 
Terwijl de kinderen vakantie hadden, is er in de school weer hard gewerkt. De lokalen van 
groep 7 en 8 en het bijbehorende leerplein zijn geschilderd en ook het halletje bij de 
hoofdingang is geschilderd. In dit halletje is er op de ramen folie, met daarin het logo van de 
school, bevestigd. In groep 7 en 8 is het digibord vervangen door een prachtig prowise bord! 
En niet te vergeten….. de vloer van het speellokaal is vervangen en ziet er prachtig uit. 
Zeker de moeite waard om even een blik op te werpen.  
Er zullen de komende week nog wat ophangwerkzaamheden plaatsvinden en we hopen dat 
het trespa op de opbouw nog voor de kerstvakantie kan worden vervangen. Dan ziet de hele 

school er weer mooi en netjes uit       

 

• GEVONDEN VOORWERPEN: LAATSTE KANS! 
Komende week liggen de gevonden voorwerpen (o.a. nog van voor de zomervakantie) weer 
op een tafel in de hal bij de hoofdingang. Voor alles wat op donderdagmiddag 7 november 
niet is opgehaald, zoeken wij een goede bestemming.  
 

• PARKEREN RONDOM DE SCHOLEN (BERICHT VAN BUURT BESTUURT) 
Beste ouders, 

Een werkgroep van Buurt Bestuurt Puttershoek werkt, samen met de directies van De 

Schelp, Petrus Datheen en het Driespan en een groep ouders aan een oplossing voor de 

parkeeroverlast aan de Singel. In mei 2019 hebben wij van de Gemeente Hoeksche Waard 

inzicht gekregen in hun plannen om tot een oplossing te komen. Vanaf begin juni 2019 

hebben wij gepoogd van de gemeente informatie te ontvangen over de planning van de 

werkzaamheden. Ons voornemen was om ouders en omwonenden ruim tevoren te 

informeren over de details en de planning van de uitvoering. Helaas is het (ondanks ons 

aandringen) de gemeente niet gelukt om ons die gegevens te verstrekken, met als gevolg 

dat we, ook tot onze verbazing, begin oktober zagen dat er werkzaamheden uitgevoerd  

werden. Eventuele vragen en opmerkingen kunt u richten aan email 

buurtbestuurtputtershoek@gmail.com. 

• AFWEZIG 
Helma Heesterman is maandag 4 november afwezig.  
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

4 t/m 8 november Week van Respect 

6 november Gastles respect door wethouder Harry van Waveren in groep 7 

6 november Dankdag voor gewas en arbeid 
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7 november Kidsraad 

7 november Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs voor ouders en 
leerlingen van groep 7 en 8 

8 november Nationaal Schoolontbijt 

8 november Taal-en Rekendans kleuters  

11 t/m 15 november Week van de mediawijsheid 

13 november Studiemiddag team 

15 november Taal-en Rekendans kleuters  

19 t/m 21 november Voorlopige adviesgesprekken groep 8 

22 november Van Peuter naar Kleuterochtend 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
2 november Parcours, Rollerdisco in de sporthal Dorpshart in 

Mijnsheerenland beweegbureaumotiviteit@gmail.com 

2 november Free Running in de sporthal van Westmaas 
beweegbureaumotiviteit@gmail.com 

 

• BIJLAGEN 
o Uitnodiging kinderdankdagdienst 
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