
 WEEKBRIEF 13 maart 2020 

● ZENDING 
Afgelopen week hebben we €24,25 opgehaald voor ons sponsorkind Iftu uit Ethiopië en 
onze sponsorschool in Oeganda. Dat brengt het totaal op: €474,04 

● TREFWOORD 
Volgende week starten we met het thema ‘verbinden’. Mensen kunnen als los zand naast 
elkaar leven, maar ze kunnen ook hechte gemeenschappen vormen, omdat ze zich onderling 
verbonden weten. In het Nieuwe Testament zet Jezus zich voortdurend in om personen en 
groepen bij elkaar te brengen als er een verwijdering is ontstaan.  
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Niks mee te maken - Mattheüs 8:28-34 
● Omkijken naar elkaar - Mattheüs 9: 1-8  

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

● Bartimeüs - Mattheüs 20 
● Zacheüs - Lucas 19 

 
● KWINK 

Volgende week gaan we verder 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 
Juf Naomi Wander-Reedijk is vorige week getrouwd met haar Chris 
en heeft vandaag haar feest nog even over gedaan met de kinderen 
van groep 7. De kinderen van groep 7 hebben het hele feest met 
elkaar georganiseerd en de klas mooi versierd. De rode loper was 
zelfs voor haar uitgelegd!  Het is een feestelijke ochtend geworden 
en alle kinderen zijn natuurlijk even met de kersverse bruid op de 
foto geweest!  
 
● STAGIAIRE 
Nour Hamoud, moeder van Mo, Seba en Linda, loopt vanaf deze 
week stage bij ons op school. Tot en met half juni zal zij elke 
maandag ondersteunen in groep 3 en elke dinsdag in groep 1/2a. 
Binnenkort zal zij zich in de weekbrief aan u voorstellen. We wensen 
haar een fijne en leerzame tijd bij ons op school. 
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● ONDERSTEUNING 
Arda Ywema is afgelopen week gestart als vrijwilliger, zij ondersteunt op donderdagochtend 
en vanaf volgende week ook op maandagochtend een aantal kinderen bij ons op school. We 
zijn hier heel blij mee en wensen haar een fijne tijd als ondersteuner bij ons op school. 
 
● EVEN VOORSTELLEN 
Hallo allemaal, 
Bij deze stel ik mij graag even voor aan u. Mijn naam is Arda Ywema, de oma van Anna uit 
groep 5A. Op donderdagochtend en binnenkort ook op maandagochtend zal ik een aantal 

kinderen uit verschillende groepen 
komen ondersteunen met rekenen en 
of lezen. Ik kom van origine uit het 
onderwijs en heb jarenlang als 
onderwijzeres gewerkt op meerdere 
basisscholen en ook in meerdere 
groepen. Uiteraard is dat wel een tijdje 
geleden;-). De laatste paar jaar geef ik 
taalles aan onze nieuwe buitenlandse 
Nederlanders. Het extra ondersteunen 
op school zie ik als een leuke 
afwisseling en uiteraard hoop ik dat de 
kinderen hier baat bij hebben. 
Met vriendelijke groet, 
Arda Ywema 

● KONINGSSPELEN 
Beste ouders van groep 1,2 en 3, 
Op vrijdag 17 april vieren wij op het grote schoolplein met de kinderen van groep 1,2 en 3 
de Koningsspelen.De voorbereidingen zijn al in volle gang, het zal vast en zekere weer een 
feestelijke morgen worden. 
Maar dat kan niet zonder uw hulp. 
Wie wil ons helpen?? Met een groepje kinderen (8-10) gaat u alle activiteiten doen die op het 
plein klaar staan of u assisteert bij een van de activiteiten. 
U kunt zich opgeven bij: J.vanmeeningen@csgdewaard.nl 
 
● GYMLES AANSTAANDE DONDERDAG 
Alle kinderen mogen aanstaande donderdag een flesje water meenemen naar de gym. 
Gezien de gymactiviteiten zullen ze dit nodig hebben! 

 
● UPDATE AFVALREDDERS 
Vanaf de eerste week is de strijd om de afvalbeker gaan leven. De Afvalredders van groep 8, 
Floor en Nynke, gingen de klassen rond om het restafval te wegen de beker ging van klas 
naar klas. Het restafval is aanzienlijk verminderd en de kinderen en de juffen en meester 
doen actief aan het scheiden mee. De beker is inmiddels in verschillende groepen geweest. 
Na de voorjaarsvakantie hebben de afvalredders van groep 7 de weegtaak overgenomen. Nu 
zitten we ook in de belangrijkste periode, namelijk het volhouden van het afval scheiden. 
Maar met de inzet van de kinderen van De Schelp moet dat zeker goed komen! 

 
● MAATREGELEN CORONA-VIRUS 
Donderdagavond 12 maart heeft u een mail gehad met de gewijzigde maatregelen en de 
aanvullingen bij ons op school. De ouders mogen, in ieder geval t/m 31 maart, in principe 
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niet de school in. De kleuters kunnen via de deur aan het kleuterplein naar binnen. Kinderen 
die verkouden zijn, hoesten, keelklachten of koorts hebben mogen niet naar school. Als ze 
op school deze symptomen vertonen zullen ze, na overleg met ouders, naar huis gestuurd 
worden. Kinderen die geen klachten hebben worden gewoon op school verwacht. Worden zij 
uit voorzorg thuis gehouden dan zullen wij een melding bij de leerplichtambtenaar moeten 
doen.  
 
● MODERN LESGEVEN 
Doordat meester Bertwin Malenstein vanwege verkoudheidsklachten 
vandaag geen les mocht geven, hebben we van de nood een deugd 
gemaakt en de technologie uitgeprobeerd:) Groep 5b had dus de 
primeur, want terwijl juf Heesterman in de klas aanwezig was, gaf de 
meester vanuit zijn huis les aan kinderen. Ze vonden het geweldig! 
 
● WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS 
Volgend week is de week van de lentekriebels. Kwink ondersteunt de week van de 
lentekriebels. Kwink, onze methode voor SEL (Sociaal Emotioneel Leren), staat aan de basis 
van een veilige school en gezonde groei van iedere leerling. Die gezonde groei heeft alles te 
maken met relationele vorming, een van de aspecten van de Week van de Lentekriebels, 
tevens de basis van de methode Kwink.  Volgende week zal er in alle groepen aandacht 
besteed worden aan het thema ‘ik vind je lief’.  
 
● AFWEZIG 
Helma Heesterman is dinsdag 17 en woensdag 18 maart afwezig vanwege scholing. 
 
● AGENDA 

Datum Activiteit 

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

17 maart Struinen op de Staart (groep 7) 

18 maart  Studiemiddag team 

19 maart Kangoeroewedstrijd 

24 maart Kijk en doepad (groep 5b) 

24 maart Struinen op de Staart (groep 8) 

25 maart Grote rekendag (groep 1 t/m 8) 

 

● BIJLAGE: 

o Flyer Café GEZIeN thema seksualiteit (donderdag 2 april) 
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