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    WEEKBRIEF 20 DECEMBER 2019 

• ZENDING 

Afgelopen week hebben we €21,25 opgehaald voor ons sponsorkind Iftu 

uit Ethiopië en onze sponsorschool in Oeganda. Dat brengt het totaal op: 

€215,62 

• TREFWOORD 
Na de kerstvakantie starten we met een nieuw thema: gelukwensen. Bij een nieuw jaar 
horen geluk wensen. In dit thema leren de kinderen wat voor hen geluk betekent en dat je 
kunt leren omgaan met de ervaring dat het ook kan tegenzitten in het leven. 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

• De beste plek naast Jezus - Mattheus 20: 20-28 
• Psalm 23    - Psalm 23 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

• Simeon  - Lucas 2 
• Jezus in de tempel - Lucas 2  

  

• LIEF EN LEED 
Juf Sandra Russchen heeft vandaag (tijdelijk) afscheid genomen, omdat ze met 
zwangerschapsverlof gaat. We wensen haar sterkte met de laatste loodjes en een 
voorspoedige bevalling toe. Vorige week donderdag hebben alle kleuters haar al verrast met 
een heuse babyshower! Juf José van Meeningen zal haar tijdens het verlof vervangen en dus 
de hele week voor groep 1/2a staan. 
Rosita Molsbergen, onze conciërge werkt hard aan haar herstel. Na de kerstvakantie hoopt 
ze af en toe even op school langs te komen. Ook in januari zal Leanne Buitendijk haar nog 
vervangen. 

 
• KWINK 

Na de kerstvakantie starten we met les 8: ruzies oplossen. De kinderen van de 
onderbouw leren de oversteektechniek en de kinderen uit de midden-en 
bovenbouw leren de oversteektechniek toe te passen bij een conflict. De Kwink 
van de week is (respectievelijk onderbouw en midden-en bovenbouw): 
 

➢ STEEK OVER ALS JE RUZIE HEBT! 
➢ CONFLICT? LOS HET SAMEN OP! 

 
• ZILVEREN WEKEN 
In navolging op de gouden weken aan het begin van het schooljaar, hebben we na de 
kerstvakantie de zilveren weken. De jaarwisseling en twee weken vakantie hebben invloed 
op de dynamiek in de klas. Daarom is het belangrijk dat er na de kerstvakantie aandacht 
voor groepsvorming is. De groepsdynamiek zal daarom onder de loep worden genomen. Hoe 
gaat het met iedereen? Wat gaat er goed? Werken de groepsafspraken die aan het begin 
van het schooljaar gemaakt zijn nog? Kennen we de gouden regels van de school nog? 
In het nieuwe jaar maken we een frisse start en werken we aan een positieve groepssfeer 
en een veilige groep! 
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Gouden regels van onze school:  

1. Iedereen mag rustig spelen en werken, lukt dat niet dan laten we dat 
elkaar netjes merken 

2. We helpen elkaar en hulp vragen is niet raar 

3. Wees jezelf en pas je aan, dan zal het met elkaar beter gaan 

 
• KERSTVIERING 
Donderdagavond hebben we in alle klassen het Kerstfeest 
gevierd en daarna met elkaar lekker gegeten. Bij binnenkomst 
bracht het Schelpkerstkoor mooie kerstliederen ten gehore. 
Wat was het fijn om zo met elkaar het Kerstfeest te vieren. 
We bedanken alle ouders die iets gemaakt hebben voor de 
kerstmaaltijd en de ouders van Ouderraad voor het mooi 
versieren van het plein! 

 
• OUDERAVOND OVER OUDERBETROKKENHEID 
De aanmeldingen voor de ouderavond op dinsdag 14 januari 2020 stromen al binnen. 
Inmiddels zijn er al ongeveer 35 aanmeldingen! 
Wilt u zich ook aanmelden? Dit kan t/m dinsdag 7 januari via dit aanmeldformulier. 

Het programma ziet er deze avond als volgt uit: 
19.15 inloop 
19.30 welkomstwoord + kennismaken 
19.45 uitleg ouderbetrokkenheid 3.0  
20.00 werkvorm 
20.30 pauze 
20.40 MR stelt zich voor 
20.45 terugkoppeling uitkomst werkvorm 
21.00 gezellige nieuwjaarsborrel 

 

• BEL 
De bel bij de hoofdingang is verplaatst! Het bleek dat veel bezoekers onze bel niet 
konden vinden en daarom is de bel nu op de blauwe tussendeur bevestigd. Nu blijkt dat 
de ouders de schoolbel niet meer kunnen vinden…. 
De deurbel zit rechts bovenaan de rechter tussendeur (zie foto). 
 

• STAGIAIRE 
Floortje Oldenburg, stagiaire onderwijsassistent, zal na de kerstvakantie haar stage 
voortzetten in groep 1/2b. We wensen haar daar een fijne tijd. 
 

• PROWISEBORDEN 
In de kerstvakantie zullen de digiborden van groep 1 t/m 6 vervangen worden door 
Prowiseborden. Groep 7 en 8 hebben dit al in de herfstvakantie gekregen. 
 

• INTERNET 
Wellicht heeft u er iets van meegekregen, maar we hebben de afgelopen weken (maanden) 
veel internetproblemen gehad. Dit tot frustratie van de leerlingen, maar vooral voor de 
leerkrachten die keer op keer hun lessen moesten aanpassen als het internet het weer eens 
niet deed. Er is in de afgelopen maand heel veel actie ondernomen, er zijn heel veel 
verschillende monteurs geweest….., afgelopen woensdag is er een internetkabel vervangen, 
omdat de boomwortels een kabelbreuk veroorzaakt hadden. Sinds vandaag hebben we een 

https://forms.gle/HqYEFHoQFCYaTdcD8


 2019 – 2020  weekbrief 15 CBS De Schelp 
  3 

 

nieuw modem, een nieuwe router en een hogere capaciteit. In 2020 kunnen we dus starten 
met snel en goed internet!  

 
• NASCHOOLSE MUZIEKLESSEN 

Net als vorig schooljaar zal Maasmuziek ook dit jaar bij ons op school na schooltijd 
muzieklessen gaan verzorgen. De kinderen vanaf groep 3 kunnen kiezen voor 
blokfluitles of saxofoonles. In de bijlage leest u hier meer over. 

 

• KLEDINGBOX 
De kledingbox is weer geleegd en heeft €10,00 opgebracht. Het totaal staat nu op €60,70. 
De kledingbox is in de kerstvakantie dicht, vanaf maandag 6 januari kunt u er weer kleding 
in doen.  
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

23 dec. t/m 3 jan. Kerstvakantie 

8 januari Luizencontrole 

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

 

• ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN 

Datum Activiteit 

21 december t/m 3 
januari 

Activiteiten in de kerstvakantie door Hoeksche Waard Actief (zie 
bijlage) 

 

• BIJLAGEN 

o Flyer naschoolse muzieklessen Maasmuziek 
o Hoeksche Waard Actief: activiteiten kerstvakantie 

 
 

Een Kind is ons geboren 
Een Zoon is ons gegeven 

En zijn heerschappij duurt voor eeuwig! 
Vrolijk kerstfeest iedereen 

 
Het team van De Schelp wenst u en jullie gezegende 

kerstdagen en een mooi 2020! 
 

Onze kerstgroet 
 

https://www.facebook.com/378844962241862/posts/2443682215758116/?vh=e&d=n

