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    WEEKBRIEF 8 NOVEMBER 2019 

• ZENDING 

Afgelopen week hebben we €18,05 opgehaald voor ons sponsorkind Iftu uit Ethiopië en 

onze sponsorschool in Oeganda. Dat brengt het totaal op: €42,50 

• BERICHT VAN ONS SPONSORKIND 
Hieronder een berichtje van ons sponsorkind Iftu. Iftu woont in Ethiopië in het plaatsje 
Roggie Village nabij het meer Abiyata. Het is een agrarisch gebied. Met haar familie - 
bestaande uit 8 personen - woont zij in een hut zonder sanitaire voorzieningen. Dankzij uw 
bijdrage in het zendingsbusje kunnen we er samen voor zorgen dat de wens van Iftu om juf 
te worden gerealiseerd kan worden. We sponsoren Iftu via Woord&Daad. 
Naast Iftu sponsoren we ook een school. Dit gebeurt via Edukans; deze school 
staat in Oeganda, daarover een andere keer meer. 
“Mijn naam is Iftu Bullo Dube. Ik ga naar school (pre-primary) en zit met 49 
kinderen in een klas. Van maandag tot zaterdag … eh als de veiligheid in de 
omgeving het toestaat. Na de vlagceremonie doen we de schooldingen als 
rekenen, taal en Engels. Op school krijg ik een ontbijt en lunch. Ik woon samen 
met mijn ouders en broers en zussen in een hut. Ik wil graag juf worden.”   

 
• TREFWOORD 
We gaan starten met het thema ‘geheim houden’. In dit thema denken we met de kinderen 
na over geheimen en geheimpjes, ze verborgen houden of onthullen, over privacy en 
ontdekken wie je bent. We doen dit aan de hand van de Bijbelverhalen over Jozef.  
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

• Jozef houdt niets geheim  - Genesis 37: 1-11 

• De broers hebben een geheim - Genesis 37: 5 - 36 
• De waarheid geheimhouden  - Genesis 39 
 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  
• Jozef in de put - Genesis 37 
• Jozef bij Potifar - Genesis 39 

 

• LIEF EN LEED 
Vandaag gaat onze conciërge Rosita Molsbergen onder het mes. We 
wensen haar veel sterkte toe en hopen dat de operatie voorspoedig zal 
verlopen. 
 

• DAG VAN DE CONCIËRGE! 
Niet officieel, maar in het leven geroepen door de Ouderraad. De dag om 
onze conciërge Rosita in het zonnetje te zetten, haar te bedanken voor 
alle haar werkzaamheden/inzet/hand-en spandiensten en om haar een 
hart onder de riem te steken voor de komende periode van operatie en 
herstel. Wij als team zijn heel blij met deze spontane actie van de 
Ouderraad en hebben ons er daarom bij aangesloten door Rosita in elke 
klas vast toe te zingen voor haar verjaardag volgende week woensdag! 

• EVEN VOORSTELLEN 
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Hoi allemaal,  
Mijn naam is Leanne Buitendijk en zoals jullie wellicht in de nieuwsbrief van 
vorige week hebben gelezen, zal ik de komende tijd Rosita vervangen. Ik 
ben bijna drieëntwintig jaar en woon in Puttershoek. Na mijn basisschooltijd 
op De Schelp, heb ik mijn HAVO diploma behaald. Daarna ben ik 
Pedagogiek gaan studeren aan de Hogeschool Rotterdam. Dit diploma heb 
ik met succes gehaald en mag mijzelf daarom HBO-pedagoog noemen. Het 
afgelopen schooljaar heb ik voor mijzelf een tussenjaar genomen en ben 

toen actief geweest bij de Tussen Schoolse Opvang. Ik draaide vast groep 3/4a (nu 4/5a) en 
viel in waar nodig. Dit is dan ook waar u en de kinderen mij wellicht van zullen kennen. 
Mochten jullie nog vragen hebben, stel ze gerust. Ik zal werkzaam zijn op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag.  

 
• KWINK 

We gaan nog een week verder 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! 

 

• SAVE THE DATE!! 
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!  
 
Het thema is Ouderbetrokkenheid 3.0. 
Wat is ouderbetrokkenheid 3.0 eigenlijk? 
School en ouders werken samen aan de ontwikkeling en het welzijn van onze kinderen.  
 
To be continued......   

 
• ONDERWIJS = PRIORITEIT 
Ook al was afgelopen woensdag onze school gewoon open, wij vinden zeker dat het 
onderwijs aan de kinderen prioriteit is en hebben daarom op onze eigen wijze actie 
gevoerd. Actie gemist? Bezoek dan even onze website! 
 

• HERINNERING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
66% van de ouders heeft de vrijwillige ouderbijdrage al overgemaakt, fijn! Met Sinterklaas 
en Kerst in aantocht zou het fijn zijn als de overige 44% hun bijdrage ook wil overmaken.  
Tenslotte krijgen alle kinderen van de school hier wat van terug in de vorm van een 
cadeautje of een envelop met inhoud voor het lootjes trekken, een presentje met Kerst en 
dan nog tijdens de andere activiteiten waaraan de Ouderraad hun bijdrage levert. Wellicht is 
het er bij ingeschoten of bent u het gewoon vergeten, daarom willen we u vragen om 
€20,00 per kind over te maken op rekeningnummer NL41 RABO 0354 309374 t.n.v. St. 
Ouderbijdragen De Waard o.v.v. voornaam van uw kind(eren) + groep(en). 

• OPBRENGST KINDERBOEKENMARKT BIJ ARIE 

https://deschelp.csgdewaard.nl/nieuws/9708-onderwijs-in-actie-op-cbs-de-schelp
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Van deze opbrengst krijgen we €110,00 om boeken voor in de 
klassen aan te schaffen. Dubbel leesplezier op deze manier! Een boek 
voor thuis en voor in de klas! Bedankt! 

 
 
• GESPREKSAVOND  
Op donderdag 21 november hebben we onze tweede gespreksavond gepland. In september 
zijn de oudervertelgesprekken geweest en via het ouderportaal heeft u inzage in de actuele 
resultaten van uw kind. We kunnen ons daarom goed voorstellen dat niet alle ouders de 
behoefte hebben om naar de gespreksavond te komen. Heeft u dat wel dan kunt u zich 
aanmelden voor de gespreksavond van 21 november. Van de leerkracht van uw kind 
ontvangt u begin volgende week, per mail een intekenlijst. 
 

• BERICHT VAN ONZE JEUGDVERPLEEGKUNDIGE  
Binnenkort zijn er weer 10-minutengesprekken bij de leerkracht(en) van uw kind(eren). Als 

jeugdverpleegkundige ben ik ook verbonden aan CBS de Schelp en ben ik beschikbaar voor 

al jullie vragen over jullie kinderen. Daarom zal ik proberen ook tijdens deze momenten 

aanwezig te zijn op school, zodat u mij kunt aanspreken als u vragen heeft of iets met mij 

wilt bespreken. Ook is het mogelijk een afspraak te maken om dit op een ander moment te 

doen. Mocht u mij liever telefonisch of per mail benaderen dan kan dat uiteraard ook: Mijn 

mailadres is m.ballieux@careyn.nl En ik ben telefonisch bereikbaar op 06-23873086. 

Vriendelijke groeten, Marjolein Ballieux 

• VAN PEUTER NAAR KLEUTEROCHTEND 2 
Vrijdagochtend 22 november van 10:30 uur tot 12:00 uur zijn alle peuters met hun ouders 
weer welkom. Helpt u mee om dit onder de aandacht te brengen? Nodig gerust iemand uit, 
neem iemand mee, deel ons Facebookbericht…..  
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

11 november Nationale Voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8  

11 t/m 15 november Week van de mediawijsheid / Mediamasters groep 7 en 8 

13 november Studiemiddag team 

15 november Taal-en Rekendans kleuters  

19 t/m 21 november Voorlopige adviesgesprekken groep 8 

21 november Gespreksavond 2 

22 november Van Peuter naar Kleuterochtend 

22 november  Taal-en Rekendans 

 

• BIJLAGEN 

o Flyer ‘van peuter naar kleuterochtend’ 
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