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    WEEKBRIEF 22 NOVEMBER 2019 

 ZENDING 

Afgelopen week hebben we het mooie bedrag van €59,47 opgehaald voor ons sponsorkind 

Iftu uit Ethiopië en onze sponsorschool in Oeganda. Dat brengt het totaal op: €121,77 

 TREFWOORD 
Voor wie ben ik een geheim? Je kunt geheimen hebben, maar zelf ook een geheim zijn. Deze 
week ontdekken de kinderen voor wie ze soms zelf een geheim zijn. Of voor wie ze beter 
een geheim kunnen blijven. Sommige dingen mag je privé houden.  
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

 Jozef is een geheim voor zijn broers - Genesis 42 en 43 
 Jozef onthult wie hij is  - Genesis 44 en 45 

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  
 De broers naar Egypte  - Genesis 42 
 De broers gaan weer naar Egypte - Genesis 44-45 

 

 LIEF EN LEED 
Juf Sandra Russchen (groep 1/2a) zal vanaf de kerstvakantie gaan 
genieten van haar zwangerschapsverlof. We zijn blij dat juf José van Meeningen heeft 
aangeboden haar op donderdag en vrijdag te vervangen. Zij zal dus vanaf de kerstvakantie 
de hele week voor groep 1/2a staan. We zijn blij dat zij dit wil doen! 
 

 KWINK 
Mediawijsheid is het thema van les 6, waar we nog één week verder over werken. 
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! 

 
 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!  
Wat draagt een goede samenwerking tussen ouders en school eigenlijk bij aan het 
welzijn en de ontwikkeling van onze kinderen? 

- de kinderen zitten beter in hun vel; 
- problemen worden sneller gesignaleerd; 
- meer duidelijkheid voor de kinderen als school en ouders op een lijn zitten; 
- contact is laagdrempelig; 
- korte lijntjes tussen ouders en school; 
- betere leerprestaties.  
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 BLAUWE VOETEN… 
Is uw kind ook al thuis gekomen met blauwe sokken… dat kan zomaar kloppen. De nieuwe 
sportvloer in het speellokaal heeft in het begin namelijk een beetje afgegeven. Gelukkig 
wordt dit nu al minder.  
 

 BOEKENMARKTACTIE BIJ ARIE 
Afgelopen donderdag hadden we, tijdens de gespreksavond, voor de eerste 
keer een boekentafel van Bij Arie in onze school. Mocht u dit gemist hebben 
dan kunt u nog t/m 5 december gebruik maken van de actie. In de winkel 
krijgt u, bij vermelding dat uw kind op De Schelp zit, 10% korting op 
kinderboeken. Een deel van de opbrengst is bestemd voor de school om de 
klassenbibliotheek mee aan te vullen! Tijdens de gespreksavond in februari 
zal er weer een boekenkraam van Bij Arie te vinden zijn in de hal van de 
school. 

 

 KERSTVIERING 
Dit jaar willen we het Kerstfeest met de kinderen vieren op donderdag 19 december, van 
17:30 uur tot 19:15 uur, met een viering en een gezamenlijke maaltijd in de klas.  
Na 5 december ontvangt u hier meer informatie over. 
 

 KICK OFF AFVALVRIJE SCHOOL VERZET 
De op 28 november geplande Kick Off Afvalvrije school wordt verzet naar januari. We laten u 
de nieuwe datum zo spoedig mogelijk weten. 

 
 AFWEZIG 
Helma Heesterman is op maandagochtend 25 november afwezig. 
 

 AGENDA 
Datum Activiteit 

29 november Taal-en rekendans groep 1 en 2 

5 december Sinterklaasfeest (heel de dag) 

10 december Cultuur-en techniekmiddag: kerstspecial 

19 december Kerstviering met maaltijd in de klas (17:30 – 19:15 uur) 

23 dec. t/m 3 jan. Kerstvakantie 

8 januari Luizencontrole 

14 januari Ouderavond Ouderbetrokkenheid (19:30 – 21:00 uur) 

 

 ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN 

Datum Activiteit 

27 november Pietenbeweegfeest (zie bijlage weekbrief 15 november) 

29 november Opening Kees Verkerkhal (zie bijlage) 

4 december Pietenbeweegfeest (zie bijlage weekbrief 15 november) 

 

 BIJLAGEN 

o Opening Kees Verkerkhal 

 


