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    WEEKBRIEF 10 JANUARI 2020 

 ZENDING 

Afgelopen week hebben we €26,55 opgehaald voor ons sponsorkind Iftu uit Ethiopië en 

onze sponsorschool in Oeganda. Dat brengt het totaal op: €242,17 

 TREFWOORD 
We zijn gestart met het thema ‘gelukwensen’. Komende week denken we na over 
‘ongelukkigheid’. Tegenover geluk staat ongeluk. Wat maakt dat mensen zich gelukkig 
voelen? En hoe gaan ze om met verdriet, ziekte, de armoede waarin ze leven en het gevoel 
dat ze niet voldoen? 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

 Iets goeds doen op de rustdag  - Marcus 3: 1 -6 
 Het verhaal van de honderd smoezen - Lucas 14: 16 -24 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

 Johannes de Doper - Lucas 3  
 De eerste leerlingen - Johannes 1 

  

 KWINK 
We gaan nog één week verder 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! 
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 

 
 KICK OFF AFVALREDDERS 
Vrijdag 17 januari 2020 is het zover!  De Schelp gaat de strijd aan met afval. Professor 
Lamoraal komt naar de Schelp om het startsein te geven voor de Afvalvrije School. Zo 
kunnen we als school ook ons steentje bijdragen aan het milieu.   
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 OUDERAVOND OVER OUDERBETROKKENHEID 
We hebben ruim 50 aanmeldingen voor de ouderavond van aanstaande dinsdag! Ook als u 
zich nog niet heeft aangemeld bent u van harte welkom. Graag ontvangen we dan wel een 
mailtje (h.heesterman@csgdewaard.nl). 

 
 SCHOOLVOETBAL 
Het schoolvoetbaltoernooi komt er weer aan. Op woensdagmiddag 18 maart voor groep 7 en 
8 en op woensdagmiddag 1 april voor groep 5 en 6. De kinderen kunnen zich nog t/m 
vrijdag 24 januari opgeven bij de groepsleerkracht. 
 

 KEES VERKERKHAL 
Na een lange periode van renovatie is de Kees Verkerkhal op 29 november jl. 
feestelijk heropend. Tijdens deze opening werden de drie basisscholen in 
Puttershoek verrast met een waarde cheque van €3000,- van aannemingsbedrijf 
Van Driel uit Maasdam. Van dit mooie bedrag kunnen we gezamenlijk nieuw sport-
en spelmateriaal aanschaffen voor in de ‘nieuwe’ gymzaal.  
 

 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 (zie bijlage). 

 

 AGENDA 
Datum Activiteit 

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

17 januari Kick-Off Afvalvrije school groep 1 t/m 8 

20 t/m 31 januari Citotoetsen groep 2 t/m 8 

22 t/m 31 januari Nationale Voorleesdagen 

23 januari Kidsraad 

27 januari  Voorleesdagen in de bibliotheek voor groep 1 en 2 

5 februari Van peuter naar kleuterochtend (10:30 tot 12:00 uur) 

 

 ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN 

Datum Activiteit 

10 januari Nieuwjaarsdisco zwemmen van 19:00 uur tot 21:00 uur in Laco 
zwembad Strijen 

 

 BIJLAGEN 
o Flyer naschoolse muzieklessen Maasmuziek 
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