
 WEEKBRIEF 14 FEBRUARI 2020 

● ZENDING 
Afgelopen week hebben we €27,95 opgehaald voor ons sponsorkind Iftu uit Ethiopië en 
onze sponsorschool in Oeganda! Dat brengt het totaal op: €387,84 

● TREFWOORD 
‘Ontbreken’ is het thema wat vanaf volgende week centraal staat. Iedereen maakt weleens 
mee dat er iets ontbreekt, maar sommige dingen mis je ook echt. Je bent je ervan bewust 
dat ze ontbreken en dat voel je. Gemis wordt ook gevoeld in de Bijbelverhalen van dit 
thema. 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Het verloren schaap - Lucas 15: 1-7 
● Het verloren muntje - Lucas 15: 8 - 10  

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

● Het huis op de rots - Mattheüs 7 
● Vijfduizend mensen krijgen te eten - Mattheüs 14 

 
● KWINK 

Volgende week gaan we starten met les 11 ‘rust in jezelf’. 
De kinderen leren zichzelf rustig te maken (besef van jezelf). 
De Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw  en midden- en bovenbouw): 
 

� GEBRUIK DE RUST-VIS! 
� GEBRUIK DE ZELFONTSPANNER! 

 
● GROEN SCHOOLPLEIN ‘DE WILGENTUIN’ 

Helaas is het, vanwege de hoge waterstand in de Grienden, niet 
mogelijk om met groep 8 wilgen te gaan knotten. Groep 8 zal volgende 
week vrijdag 21 februari, na een informatieve les over 
wilgenbomen, wel de wilgentunnel gaan bouwen op 
het kleuterplein. Daarna zal Corstiaan Dekkers van 
Tuin&Co het groene schoolplein gaan aanleggen.  

Op donderdag 5 maart zal ‘de Wilgentuin’ officieel geopend worden. U 
bent om 8:30 uur van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! 
 
● FOTO’S 
Met regelmaat ontvangt u na activiteiten een fotolink naar ‘My Album', waarin u alle foto’s 
van de activiteit kunt bekijken. Vele jaren heeft Leny van Kleef de gemaakte foto’s voor ons 
in een album gezet. Inmiddels zijn haar kinderen al even van school en heeft zij deze taak 
vorige week overgedragen aan Geertje van Antwerpen. We bedanken Leny hartelijk voor 
haar inzet en zijn blij dat Geertje het van haar wil overnemen. Wellicht heeft u de laatste 
keren ook ondervonden dat de foto’s niet meer gedownload kunnen worden. Momenteel 
onderzoeken we de mogelijkheden om het downloaden toch weer te kunnen realiseren. 
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● CULTUUR EN TECHNIEKMIDDAG 3 
Afgelopen dinsdagmiddag stond de hele school in het teken 
van cultuur en techniek. Tijdens deze middag waren er 
verschillende activiteiten gericht op cultureel erfgoed, 
drama/dans en techniek. Zo werden er knikkerbanen van 
kosteloos materiaal en bruggen van stokjes gebouwd, een 
schimmenspel gemaakt en gespeeld, drama/dansles op 
school en bij Sport- en dansstudio Binnenmaas, ook werd er 
een culturele wandeling/speurtocht gehouden. Op 14 
februari zal de laatste cultuur & techniekmiddag van dit 
schooljaar plaatsvinden. 
 
● BEROEPSORIËNTERENDE STAGE 
Jorian van der Velde zal volgende week een beroepsoriënterende stage lopen in groep 7.  
We wensen hem een fijne week bij ons op school. 
 
● AFSCHEIDSAVOND GROEP 8 

Hoewel het nog lang geen 14 juli is, ontvangt u toch al informatie 
over de afscheidsavond. We moesten namelijk op zoek naar een 
nieuwe locatie, omdat Alcazar op 14 juli niet meer open is. We zijn 
blij dat we weer een locatie gevonden hebben, waar groep 8 de 
musical kan uitvoeren. Dit schooljaar zal de afscheidsavond in De 
Drie Lelies gehouden worden. Met dank aan Maasmuziek kan dit 
ook op dinsdagavond 14 juli plaatsvinden en hoeven we de 
afscheidsavond niet te verzetten! 

 
● 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. 
 
● KLEDINGBOX 
De kledingbox is weer geleegd en heeft ons €28,05 opgeleverd. Dat brengt het totaal van dit 
schooljaar op €91,25 

 
● AGENDA 
 

Datum Activiteit 

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 
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5 maart Opening groen schoolplein ‘de Wilgentuin’ (8:30 uur) 

10 maart Bibliotheekbezoek groep 4/5a 

11 maart School op Seef groep 1 t/m 4/5a 

11 maart Biddag voor gewas en arbeid 

16 t/m 20 maart  Week van de lentekriebels (van Kwink) 

17 maart Struinen op de Staart (groep 7) 

18 maart  Studiemiddag team 

18 maart Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8 

19 maart Kangoeroewedstrijd 

 
● ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN 

Datum Activiteit 

Vanaf 4 februari Naschoolse blokfluit- en saxofoonlessen door Maasmuziek  

 

● BIJLAGE: 

o Ouderbrief 3 Kwink 

SCHELPPRAAT 😊 
Een leerling vertelt in de klas over hun vrienden die in Brazilië wonen, waarop de juf 

vraagt of zij die vrienden wel kan verstaan. De leerling antwoordt dat ze hen niet verstaat 
omdat ze geen Nederlands spreken. De juf denkt hardop: “O,ja daar praten ze natuurlijk 

Spaans of Portugees….” Waarop de leerling antwoordt: “Nee, ze praten daar erg 
Brazilerig!”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultuur & Techniekmiddag 
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