
 WEEKBRIEF 21 FEBRUARI 2020 

● ZENDING 
Afgelopen week hebben we €17,10 opgehaald voor ons sponsorkind Iftu uit Ethiopië en 
onze sponsorschool in Oeganda. Dat brengt het totaal op: €449,79 

● TREFWOORD 
‘Omgaan met dat wat ontbreekt’ is het deelthema van volgende week. De kinderen 
onderzoeken hoe je kunt omgaan met het ontbreken van een mens. Woensdag is het biddag 
voor gewas en arbeid en sluiten we aan bij het thema van de biddag kinderdienst (zie 
bijlage). 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Het Onze Vader - Mattheüs 6: 1-18 
● De verloren zoon - Lucas 15: 11 -32  

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

● De verloren zoon - Lucas 15 
● Jezus zegent de kinderen - Mattheüs 19 

 
● KWINK 

Volgende week gaan we starten met  les 12: emoties. 
De kinderen leren zien en begrijpen hoe de ander zich voelt. De kinderen van de 
bovenbouw leren hier ook vragen over stellen aan de ander (besef van de ander). 
De Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw  en midden- en bovenbouw): 
 

� KIJK NAAR WAT DE ANDER VOELT! 
� KIJK NAAR DE ANDER. LET OP EMOTIES! 

 
● LIEF EN LEED 
Leanne Buitendijk zal Rosita nog één week ondersteunen. Donderdag is haar laatste werkdag 
en nemen we afscheid van haar. We zijn blij dat zij ons de afgelopen maanden zo goed 
geholpen heeft en bedanken haar hartelijk voor haar inzet! 
 
● OPENING GROENBLAUW SCHOOLPLEIN ‘DE WILGENTUIN’ 

De kleuters konden niet wachten totdat ‘de 
Wilgentuin’ geopend was en ze er in konden 
spelen! Ze moesten wel even geduld hebben, 
want eerst hielden Anne en Nina uit groep 8 
een speech voor de kleuters en hun ouders. 
De leerlingen van groep 8 hebben namelijk 
een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
groen/blauwe schoolplein. Na een 
informatieve les over wilgen, hebben zij 
onder leiding van het Hoeksche Waards 
landschap en met de hulp van een aantal 
vrijwilligers deze wilgentunnel gebouwd. Dit 
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deden zijn vol overgave, want hoe leuk is het om als je bijna 
van school gaat, nog wat na te laten voor de kinderen die 
nog op school zitten! Na de speech mochten Lauren en Sep 
uit groep 1/2a, samen met  Finn (van Villa Putter), de 
Wilgentuin officieel openen. Zij mochten als eerste door de 
wilgentunnel en via het knuppelpad weer terug. In de 
wilgentunnel vonden ze twee bezems van wilgentakken om 
het plein te vegen en een cadeautje. In het cadeautje zat 
een mooi bordje met daarop de naam van het groenblauwe 
schoolplein: ‘de Wilgentuin’. Er is voor deze naam gekozen, 
omdat er een wilgentunnel en wilgenhut in staan én omdat 
onze school aan de Wilgenlaan staat. 
In de vakantie is er, in de regen, hard gewerkt door 
Corstiaan Dekkers (Tuin&Co) en Jeroen Snaaijer om ‘de Wilgentuin’ aan te leggen. Rondom 
de boom moeten er, als de grond wat droger is, nog een aantal planten gepoot worden en 
dan is het helemaal af. Dankzij de subsidie van het Themafonds Groenblauwe 
schoolplein van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie Zuid-Holland 
hebben wij samen met Kivido het groene schoolplein kunnen realiseren. Op onze website 
vindt u binnenkort meer foto’s van de opening. 
 
● SCHAKEN OF MAHJONG IN DE PLUSKLAS 
Vanaf dinsdag 10 maart komt juf Regina Snel schaakles en mahjongles geven in de 
plusklas. We vinden het fijn dat zij dit de komende weken wil doen en om haar weer 
te zien! 
 
● BIDDAG KINDERDIENST 
Aanstaande woensdag is het biddag voor gewas en arbeid en zal er om 15:00 uur in de 
Hervormde Kerk van Puttershoek een kinderdienst gehouden worden. Alle kinderen en hun 
(groot)ouders zijn van harte welkom (zie bijlage). 
 
● RATTENPLAAG OMGEVING SINGEL 
In de omgeving van de school, met name in en rondom De Singel wordt door de gemeente 
gesproken over een rattenplaag. Volgende week worden er biobakken geplaatst in opdracht 
van de gemeente Hoeksche Waard om deze plaag te bestrijden. 
Het zou helpen extra alert te zijn op het weggooien van afval en wij vragen u geen eenden 
te voeren, zodat er geen voedselresten achterblijven waar de ratten dol op zijn. 
Op De Schelp zelf ondervinden wij geen hinder van de plaag, uiteraard willen wij dit graag zo 
houden, vandaar dat wij dit onder de aandacht brengen. 

 
● SCHOOL OP SEEF 
Aanstaande woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4/5a weer een 
praktische verkeersles van School op Seef, om zo hun vaardigheden te 
oefenen. De vrijwillige (groot)ouders van de werkgroep zullen de 
organisatie op zich nemen.  
 
● VAKANTIEROOSTER 2020-2021 
Het vakantierooster voor volgend schooljaar kunt u op onze website 
vinden. Eventuele studiedagen zijn nu nog niet bekend.  
 
● AFWEZIG 
Helma Heesterman is dinsdag 10 en woensdag 11 maart afwezig vanwege scholing. 
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https://deschelp.csgdewaard.nl/onze-school/nieuws
https://deschelp.csgdewaard.nl/onze-school/schoolvakanties


● AGENDA 

Datum Activiteit 

10 maart Bibliotheekbezoek groep 4/5a 

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

11 maart Biddag voor gewas en arbeid 

12 maart Laatste werkdag Leanne Buitendijk (inval conciërge) 

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 

8 maart Kids Special ‘Ga je mee op avontuur?’ van 15:00 tot 16:15 uur in de 
Poort in Oud-Beijerland 

11 maart Kinderdienst Biddag van 15:00 tot ongeveer 16:30 uur (zie bijlage) 

14 maart Samenwerken op Landgoed de Peerdegaerdt tijdens NLdoet op 14 
maart 

 

● BIJLAGE: 

o Flyer kinderdienst biddag 
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https://peerdegaerdt.nl/activiteiten/

