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    WEEKBRIEF 29 NOVEMBER 2019 

• ZENDING 

Afgelopen week hebben we €28,65 opgehaald voor ons sponsorkind Iftu uit Ethiopië en 

onze sponsorschool in Oeganda. Dat brengt het totaal op: €150,42 

• TREFWOORD 
Geloven is het thema wat de komende drie weken centraal staat. Dit thema gaat over 
geloven, zeker weten en twijfelen. Geloven in God, geloven in mensen en geloven in vrede. 
Met dit thema werken we naar het Kerstfeest toe. Zondag 1 december a.s. is de eerste 
adventszondag.  
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

• Zacharias mag geloven  - Lucas 1: 5 - 25 
• Welkom aan een nieuwe koning - Lucas 1: 26-38 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

• Aankondiging van de geboorte van Johannes - Lucas 1: 1 - 25 

• De geboorte van Johannes     - Lucas 1: 57 -80 
 

• KWINK 
Code Help is het thema van les 7, waar we volgende week mee gaan starten. De 
kinderen leren de ‘Code Help’ toe te passen (besef van de ander) De Kwink van 
de week is: 
 

➢ ZIE JE HET? DOE JE IETS? 

 
 

• SINTERKLAASFEEST 
Sint heeft ons laten weten dat hij ook dit jaar weer op De Schelp zal komen. Donderdag 5 
december hoopt hij om ongeveer half negen te arriveren. We zullen hem dan feestelijk op 
het plein ontvangen. Komt u ook kijken…?  
Sint bezoekt in de ochtend de onderbouwgroepen en gaat even langs in de bovenbouw.  
Het gymrooster is deze dag aangepast:  

• 09:00 - 10:00 uur groep 3 en 4; 
• 10:00 - 11:00 uur groep 5a en 5b; 
• 11:00 - 12:00 uur groep 6;  
• 13:30 - 15:00 groep 7 en 8 (de leerlingen 

starten en eindigen de middag in de klas). 
Je mag verkleed gymmen deze dag! 
‘s Middags is er gewoon school. Dat betekent dat de 
kinderen thuis of op school (o.l.v. de TSO) gaan eten. 
‘s Middags gaat de sinterklaasviering verder of doen 
we andere sinterklaas activiteiten.  
Surprises mogen woensdagmiddag tussen 12:45 uur 
en 13:30 uur of donderdagochtend vanaf 8:00 uur 
alvast in de klas worden gebracht. 
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• OUDERAVOND OVER OUDERBETROKKENHEID: WAT EN VOOR WIE? 
Dinsdag 14 januari 2020 van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
Tijdens deze avond willen wij graag met u van gedachte wisselen 
over de samenwerking tussen ouders en school. De school heeft al 
een aantal acties ondernomen om u als ouders meer te betrekken 
bij het welzijn en leren van de kinderen. Tijdens de avond over 
ouderbetrokkenheid willen we graag met ouders en leerkrachten 
om de tafel om te kijken wat al goed gaat in de samenwerking en 
waar misschien nog kansen liggen. 

 
• TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) 
Op dit moment zijn we weer op zoek naar TSO-medewerkers. Houd je van het werken 
met kinderen? Dan ben je van harte welkom om mee te draaien. Ook opa's en oma's zijn 
van harte welkom. We zoeken mensen voor de groepen 1/2a, 3 en 4/5a. Stuur een mail naar 
de coördinator Lianne van Dam op overblijf.deschelp@csgdewaard.nL 
  

• VAN PEUTER NAAR KLEUTEROCHTEND 
Wat was het leuk op de 'van peuter naar kleuter' ochtend!  
De eerstvolgende ‘van peuter naar kleuterochtend’ is op woensdag 5 februari 2020. 

 
• 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.  
Volgende week ontvangt u hier meer informatie over. 
 

• KICK OFF AFVALVRIJE SCHOOL VERZET 
De op 28 november geplande Kick Off Afvalvrije school is verzet naar vrijdag 17 januari.  

 
• BOEKENMARKTACTIE BIJ ARIE 
Mocht u de boekentafel van Bij Arie 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 boekentafel van Bij Arie te vinden zijn in de hal van de school. 

 
• GOEDE BEOORDELING INSPECTIE 
In november heeft de inspectie ons Samenwerkingsverband 28.04 bezocht om te ervaren 
hoe Passend Onderwijs vorm krijgt in de Hoeksche Waard. Lees verder op onze website. 
 

• KLEDINGBOX 
De kledingbox is weer geleegd en heeft €15,- opgeleverd. Dat brengt het totaal op €50,20 
 

• AFWEZIG 
Helma Heesterman is op maandagochtend 2 december 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) 

mailto:overblijf.deschelp@csgdewaard.nL
https://portal.csgdewaard.nl/nieuws/10089
https://deschelp.csgdewaard.nl/nieuws/10090-inspectiebezoek-passend-onderwijs-goede-beoordeling
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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 

29 november Opening Kees Verkerkhal (zie bijlage weekbrief 22 november) 

4 december Pietenbeweegfeest (zie bijlage weekbrief 15 november) 

13 december Zingen bij de Kerstboom (zie flyer hieronder) 

14 december Lichtjesparade Puttershoek  

 

 

 

 

 


