
 WEEKBRIEF 7 FEBRUARI 2020 

● ZENDING 
Afgelopen week hebben we het mooie bedrag van €44,45 opgehaald voor ons sponsorkind 
Iftu uit Ethiopië en onze sponsorschool in Oeganda! Dat brengt het totaal op: €359,89 

● TREFWOORD 
Recht op zorg is een belangrijk kinderrecht. Kinderen hebben het recht op de best mogelijke 
gezondheidszorg en een dak boven hun hoofd. In de Bijbelverhalen gaat het over de 
problemen die ontstaan als Jezus iemand beter maakt.  
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● De kromme vrouw - Lucas 13:10 - 17 
● Een mens met gevoel - Lucas 10: 25-37  

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

● Vier trouwe vrienden - Mattheüs 2 
● Het dochtertje van Jaïrus - Mattheüs 9 

 
● KWINK 

Volgende week gaan we verder met het thema ‘kiezen’.  
De kinderen van de onder- en middenbouw leren goed nadenken over een keuze 
maken, de kinderen van de bovenbouw leren wat hun keuze betekent voor 
zichzelf en de ander (relaties hanteren) 
De Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw): 
 

� DENK GOED NA VOORDAT JE KIEST! 
� GEBRUIK DE KEUZE-CHECK! 
� KIEZEN? GEBRUIK DE KEUZE-CHECK! 

 
● DE SCHELP IN HET KOMPAS 
Vorige week vrijdag 31 januari stonden we met onze school in het 
Kompas. Met dank aan Marieke Schouten - schrijver met een 
missie. Heeft u het gemist? Op onze website vindt u de pagina over 
onze school. Tevens hangt deze pagina in de hal bij de 
hoofdingang.  
 
● INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN 
Het nieuwe jaar is nog maar een maand oud en toch gaan we zal 
weer zachtjes aan nadenken over volgend schooljaar. Dit jaar is onze school weer 
gegroeid! We hebben twee kleutergroepen die vol stromen. Dat hopen we natuurlijk door 
te zetten. Mocht uw kind dit kalenderjaar vier jaar worden en bij ons op school komen, 
dan willen we u vragen om hem of haar vast in te schrijven, zodat wij weten met hoeveel 
leerlingen en groepen wij volgend schooljaar kunnen starten. Een inschrijfformulier kunt u 
ophalen bij onze conciërge Rosita of bij Helma Heesterman. Een rondleiding en gesprek is 
natuurlijk altijd mogelijk. 
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https://deschelp.csgdewaard.nl/nieuws/11132-de-schelp-in-het-kompas


● GROEN SCHOOLPLEIN ‘DE WILGENTUIN’ 
Na veel voorbereidend werk hebben we deze week het goede nieuws 
gekregen dat het Prins Bernhard Cultuurfonds onze 
subsidieaanvraag heeft goedgekeurd! Het groene schoolplein 
(kleuterplein) wordt gefinancierd door de TSO van De Schelp, Kivido en 
de subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Corstiaan Dekkers van 
Tuin&Co zal ‘de Wilgentuin’ gaan aanleggen, maar ook groep 8 gaat 

hier een bijdrage aan leveren. Zij zullen, onder leiding van het Hoeksche 
Waardslandschap, op vrijdag 14 februari wilgen gaan knotten in de Grienden. Op vrijdag 
21 februari zullen ze van de wilgentakken een wilgentunnel voor de kleuters gaan bouwen. 
Op deze dag zullen ook de twee wilgenhutten die al op het schoolplein 
staan, bijgewerkt worden. Vanaf donderdag 20 februari starten de 
voorbereidende werkzaamheden op het kleuterplein en zullen de kinderen 
(en ouders) hier wat hinder van kunnen ondervinden. Als het weer meezit 
hopen we dat ‘de Wilgentuin’ in de eerste week na de voorjaarsvakantie 
gerealiseerd is. We houden u op de hoogte. 

 
● GESPREKSAVOND EN RAPPORT 
Dinsdag 11 februari is de derde gespreksavond (en middag) van dit schooljaar. U wordt 
verwacht op de tijd waarop u zich ingeschreven heeft. Onze jeugdverpleegkundige Marjolein 
Ballieux zal van 18:30 uur tot 20:00 uur aanwezig zijn (zie bericht hieronder).  
Helma Heesterman zal deze avond ook aanwezig zijn. 
 
● BERICHT VAN ONZE JEUGDVERPLEEGKUNDIGE 
Komende week zijn er weer 10-minutengesprekken bij de leerkracht(en) van uw kind(eren). 
Als jeugdverpleegkundige ben ik ook verbonden aan CBS de Schelp en ben ik beschikbaar 
voor al jullie vragen over jullie kinderen. Daarom zal ik proberen ook tijdens deze momenten 
aanwezig te zijn op school, zodat u mij kunt aanspreken als u vragen heeft of iets met mij 
wilt bespreken. Ook is het mogelijk een afspraak te maken om dit op een ander moment te 
doen. Mocht u mij liever telefonisch of per mail benaderen dan kan dat uiteraard ook: Mijn 
mailadres is m.ballieux@careyn.nl En ik ben telefonisch bereikbaar op 06-23873086. 

● BLOKFLUITLES EN SAXOFOONLES OP DE SCHELP  
De blokfluit- en saxofoonlessen zijn van start gegaan en dat 
hebben we gehoord:) Het was heel knap dat ze al zoveel geluid 
uit de saxofoon konden krijgen. Bij de blokfluitgroep is er nog een 
plekje beschikbaar. De blokfluitlessen starten om 15:25 uur en de 
saxofoonlessen om 15:45 uur.  Informatie en opgeven kan via: 

opleiding@maasmuziek.nl o.v.v. naam en geboortedatum (zie flyer weekbrief 9 
januari). 
 
● DOPPENACTIE 

In de afgelopen maanden van 2019 zijn er weer plastic 
doppen en deksels bij de scholen van CSG De Waard 
opgehaald door Ella van Dienst. In totaal is er van september 
t/m december 2019 bijna 1100 kg door de kinderen en de 
leerkrachten bijeengebracht. Er zijn nu op kosten van de 
Dopjesactie Nederland 12 jonge honden in opleiding om 
blindegeleide honden te worden en dat wordt bekostigd door 
de verkoop van plastic doppen.  

Namens Dopjesactie Nederland allemaal hartelijk dank voor jullie medewerking. 
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mailto:opleiding@maasmuziek.nl


● VAN PEUTER NAAR KLEUTER 
Afgelopen woensdag hebben de peuters, met een aantal kleuters,  lekker gespeeld in de 
kleuterklas en hebben hun ouders een rondleiding door de school gekregen. De volgende 
peuterochtend is op vrijdag 15 mei.  
 
● AGENDA 

 

Datum Activiteit 

11 februari Cultuur en Techniekmiddag 3 (groep 1 t/m 8) 

11 t/m 13 februari Schoolkeuzegesprekken groep 8 

11 februari  Gespreksavond 3 

14 februari Wilgen knotten in de Grienden (groep 8) 

14 februari Rapport 1 (groep 3 t/m 8) 

21 februari Wilgentunnel bouwen op kleuterplein (groep 8) 

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 

4 maart  Luizencontrole 

 
● ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN 

 

Datum Activiteit 

Vanaf 4 februari Naschoolse blokfluit- en saxofoonlessen door Maasmuziek  

8 februari Open dag Muziekschool in de Drie Lelies van 11:30 uur tot 13:30 uur  

12 februari Kaarten knutselen met liefde bij Twee Ons Geluk (2 -12 jaar) zie 
bijlage 

 

● BIJLAGE: 

o Informatiebrief TSO 

o Flyer kaarten knutselen Twee Ons Geluk 
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http://www.muziekschoolhoekschewaard.nl/

