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    WEEKBRIEF 15 NOVEMBER 2019 

• ZENDING 

Afgelopen week hebben we €19,80 opgehaald voor ons sponsorkind Iftu uit Ethiopië en 

onze sponsorschool in Oeganda. Dat brengt het totaal op: €62,30 

• TREFWOORD 
‘Redenen om (n)iets geheim te houden’ is het deelthema van volgende week. Er zijn soms 
goede redenen om een geheim te houden, maar er zijn soms ook goede redenen om een 
geheim te onthullen. Samen met de kinderen denken we hier komende week over na en zien 
de kinderen hoe je kunt omgaan met het al dan niet geheimhouden van geheimen. 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

• Dromen onthullen geheimen  - Genesis 40 
• Jozef onthult de toekomst  - Genesis 41 
• De waarheid geheimhouden  - Genesis 39 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

• De schenker en de bakker - Genesis 40 
• De dromen van de Farao - Genesis 41 

 

• LIEF EN LEED 
We zijn blij te kunnen laten weten dat de operatie van onze conciërge Rosita voorspoedig is 
gelopen en dat ze zondag al thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Ze heeft nog wel een lange 
revalidatie voor de boeg en wensen haar een voorspoedig herstel toe. Als u een kaartje wilt 
sturen kan dat naar: Standerdmolen 15, 3297 TK Puttershoek. 
 

• KWINK 
Mediawijsheid is het thema van les 6 en sluit mooi aan op de week van de 
mediawijsheid van afgelopen week. Groep 7 en 8 hebben daar expliciet aandacht 
aan besteed, zij hebben meegedaan aan Mediamasters. Vanaf volgende week dus 
voor de hele school (besef van jezelf) ! De kinderen leren: 

• ontdekken wat ze voelen als ze ergens naar kijken (onderbouw); 
• wanneer ze zichzelf offline moeten zetten (midden-en bovenbouw); 

 
De Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw, middenbouw en bovenbouw): 

➢ WEET WAT JE VOELT! 
➢ GA OP TIJD OFFLINE! 
➢ ONLINE/OFFLINE? BEGRENS JEZELF! 

 
• GESPREKSAVOND  
Op donderdag 21 november hebben we onze tweede gespreksavond gepland. U wordt 
verwacht op het door u opgegeven tijdstip. Onze jeugdverpleegkundige Marjolein 
Ballieux zal van 16:00 uur tot 17:00 uur en van 18:30 uur tot 19:30 uur aanwezig zijn, zodat 
u haar zo nodig kunt aanspreken (zie weekbrief 8 november). Helma Heesterman zal deze 
avond ook aanwezig zijn. 
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• BOEKENKRAAM VAN BIJ ARIE 
Op zoek naar een leuk cadeau voor uw kind(eren)? Lezen is beleven, Lezen is groeien, Lezen 
is LEUK!! Tijdens de gespreksavond (middag en avond) zal boekhandel Bij Arie met een 
boekenkraam in de hal van de school aanwezig zijn en heeft hij speciale aanbiedingen voor 
ons. Mocht u dus moeten wachten, dan kunt u ook even snuffelen in de boekenkraam…. 
 

• VAN PEUTER NAAR KLEUTEROCHTEND 2 
Vrijdagochtend 22 november van 10:30 uur tot 12:00 uur zijn alle peuters met 
hun ouders weer welkom. Céline Snoeij van Sport-en Dansstudio Binnenmaas zal 
dan ook een workshop taal-en rekendans aan de peuters geven!  Helpt u 
mee om dit onder de aandacht te brengen? Nodig gerust iemand uit, neem 
iemand mee, deel ons Facebookbericht…..  
 

• TUSSENSCHOOLSE OPVANG 
De afgelopen week waren er veel zieke kinderen die nog aangemeld stonden in mijntso. Wij 

attenderen u er op om ook tijdens ziekte uw kind af te melden 

op www.mijntso.nl/deschelp voor 9:00 uur.  Alvast bedankt! Hartelijke groet, Lianne van 

Dam TSO-coördinator.   

• SCHOOLKAMPIOEN NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD 
Maandagmiddag hebben vier leerlingen uit groep 7 en 8 
gestreden om voorleeskampioen van De Schelp te worden. Het 
was een spannende wedstrijd en het voorleestalent was groot. 
De deskundige jury: Caroline Vieveen, Kor van der Heiden en 
Henk van Noordwijk, allemaal oude bekenden van onze school, 
hadden een zware taak. Maar ze waren het unaniem eens dat 
Marte uit groep 8 de voorleeskampioen van onze school is! Ze 
heeft voorgelezen uit het boek: de GVR van Roald Dahl. In 
januari zal zij onze school vertegenwoordigen bij de 
voorrondes van de nationale voorleeswedstrijd.  

 
• GEZOCHT! 
De Ouderraad is op zoek naar oude witte lakens. Wie maakt hen blij? 
 

• HOEKSCH DICTEE 
Afgelopen woensdagavond hebben twee leerlingen meegedaan aan het Hoeksch Dictee voor 
basisschool leerlingen uit groep 8. Dit bestond uit drie onderdelen: taal, rekenen en 
algemene kennis. Luca en Nynke hebben onze school vertegenwoordigd en hebben het heel 
goed gedaan. Ze zijn tweede geworden op het onderdeel algemene kennis! Knap 
gedaan#trots! 
 

• STUDIEMIDDAG TEAM 
We kijken terug op een effectieve middag, waarin er hard gewerkt is. De 
middag bestond uit twee delen: de schoolontwikkeling 
(ouderbetrokkenheid 3.0, identiteit en rekenen) en de scholing 
‘vergaderen met een doelenbord’. De middag zijn we gestart met de 
coöperatieve werkvorm: wie is het? Daarna hebben we met elkaar 
nagedacht over de invulling van de ouderavond over 
ouderbetrokkenheid op dinsdagavond 14 januari 2020. We hebben de 
kerndoelen van levensbeschouwelijke vorming onder de loep genomen 
en gesproken over onze nieuwe rekenmethode (zie bericht hieronder). 

http://www.mijntso.nl/deschelp
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Met deze input gaan de kwaliteitsteams (werkgroepen) weer verder aan het werk, om zo de 
kwaliteit van ons onderwijs te blijven verbeteren! Mocht u hier meer informatie over willen 
weten, spreek ons dan gerust eens aan.  
 

• REKENEN 
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe rekenmethode voor groep 3 t/m 7. Groep 8 
werkt (net als vorig schooljaar) met Snappet en groep 3 t/m 7 is gestart met Pluspunt. Wij 
hebben gekozen voor een digitale methode vanaf groep 4. Een digitale methode heeft veel 
voordelen, omdat de oefenstof voor de kinderen wordt aangepast aan hun eigen niveau. 
Naast de lessen, werken ze aan hun eigen doelen. Doordat er verschillen zijn in de opbouw 
van de methode Alles Telt (onze oude methode) en Pluspunt is gebleken dat er wat hiaten 
zijn. Hierdoor vallen de resultaten van sommige onderdelen nog wat laag uit. Momenteel 
verdiepen wij ons in de nieuwe rekenmethode, om te kijken hoe we die hiaten kunnen 
verhelpen. Eén van de hiaten is het gebrek aan/onvoldoende automatisering (tafels en plus 
en min sommen). Hier wordt in de nieuwe methode Pluspunt veel aandacht aan besteed en 
daarnaast wordt hier vanaf groep 4 ook al extra mee geoefend. We verwachten dat de 
resultaten hierdoor (en doordat de kinderen werken aan hun eigen doelen) steeds beter 
zullen worden. Ook thuis kunt u met uw kind(eren) de tafels en + en – sommen oefenen! 
 

• SINTERKLAAS 
Aanstaande zaterdag arriveert Sinterklaas weer in het land. Volgende week zullen we in 
groep 5 t/m 8 lootjes trekken en krijgen zij ook een envelop met inhoud van de Ouderraad 
om daarvan een cadeautje te kopen (#ouderbijdrage betaald?) 
 

• KERSTVIERING 
Dit jaar willen we het Kerstfeest met de kinderen vieren op donderdag 19 december met een 
gezamenlijke maaltijd en een viering in de klas. Volgende week hopen we u de tijden door te 
kunnen geven. U kunt vast rekening houden dat het aan het einde van de middag zal starten 
en tot aan het begin van avond duurt. 
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

19 t/m 21 november Voorlopige adviesgesprekken groep 8 

21 november Gespreksavond 2 
• Boekenkraam Bij Arie 

22 november Van Peuter naar Kleuterochtend: workshop taal-en rekendans 

22 november  Taal-en Rekendans 

28 november Kick Off Afvalvrije school 

29 november Taal-en rekendans groep 1 en 2 

5 december Sinterklaasfeest (heel de dag) 

 

• ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN 

Datum Activiteit 

27 november Pietenbeweegfeest (zie bijlage) 

4 december Pietenbeweegfeest (zie bijlage) 

 

• BIJLAGEN 

o Pietenbeweegfeest 


