
 WEEKBRIEF 17 APRIL 2020 

 
● TREFWOORD  
Na de meivakantie starten we met het thema ‘stilstaan’. Er zijn dingen in het leven die niet 
voorbij zijn als de gebeurtenis over is. Die zo verdrietig of leuk zijn, dat je er nadien nog bij 
wilt stilstaan. Nationale dagen zoals Koningsdag en 4 en 5 mei, maar ook de individuele 
dagen, zoals de dag dat een dierbare is overleden. Vanuit het Bijbelboek de Psalmen denken 
we hier met de kinderen over na. 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Psalm 8, 23, 92 en 137 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

● De arbeiders in de wijngaard - Matteüs 20 
● De gelijkenis van de zaaier - Matteüs 13  

 
● THUISONDERWIJS EN MEIVAKANTIE 
De meivakantie staat voor de deur. Tijdens de meivakantie zullen er geen livelessen gegeven 
worden. Van de leerkracht ontvangt u met het weekoverzicht ook een bingokaart, waarop 
allerlei leuke en leerzame suggesties staan om, als u daar behoefte aan heeft, mee aan de 
slag te gaan. In de bijlage vindt u een flyer Hoeksche Waard Actief met leuke activiteiten 
voor thuis of in de tuin. Op de website van Grote Broer Kunstactiviteiten vindt u speciaal 
voor ouders, lesopdrachten voor thuis. Ook is het mogelijk een online vogelcursus te volgen, 
want nu de wereld stilstaat komt de natuur tot leven (vogelbescherming.nl)! 
 
We weten nu nog niet hoe we na de meivakantie verder gaan. In de meivakantie zullen we u 
via de mail informeren hoe en waar we op 6 mei gaan lesgeven.  
 
Huibert Steen, wethouder onderwijs in de gemeente Hoeksche Waard heeft een 
videoboodschap voor de ouders gemaakt.  
 
● DE BURGEMEESTER IS ONDER DE INDRUK 
Afgelopen dinsdag heeft de nieuwe burgemeester Bram van Hemmen, een les van groep 8 
bijgewoond. De burgemeester thuis, de meester thuis en de kinderen thuis. Dit was een 
unieke ervaring voor zowel de burgemeester als de klas. 
Groep 8 heeft kennisgemaakt met de nieuwe 
burgemeester en de burgemeester heeft een nieuwe 
ontdekking gedaan over digitaal lesgeven nu de scholen 
gesloten zijn (en hoe wij dit al vanaf de eerste week met 
groep 3 t/m 8 doen). Op zijn social media account schrijft 
hij:  
‘Moet zeggen : ik ben onder de indruk. Van de methode, 
van de discipline van de kinderen en hoe de techniek 
gebruikt wordt. Helemaal super. 👌💪😉’

Zoek de burgemeester! 
 

2019 – 2020  weekbrief 28 CBS De Schelp 
 1 

 

https://www.grotebroer.com/lesopdrachten-voor-thuisonderwijs/
https://www.grotebroer.com/lesopdrachten-voor-thuisonderwijs/
https://nos.nl/artikel/2329676-vogelcursus-voor-de-thuiszitter-in-coronatijd-natuur-is-een-fijne-afleiding.html
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/online-vogelcursussen
https://www.youtube.com/watch?v=JO3IlO5okBg&feature=youtu.be


● VRAGENLIJST SOCIALE VEILIGHEID LEERLINGEN 
Voor de voorjaarsvakantie hebben we in groep 5 t/m 8 de vragenlijst sociale veiligheid 
afgenomen. Doordat we nu gesloten zijn, volgt het evaluatiedocument later, maar we willen 
u wel alvast laten weten dat de kinderen ons de volgende rapportcijfers geven: 

○ Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer: 8,5 
○ Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer: 8,3 

We zijn heel blij met deze cijfers, want we vinden het heel belangrijk dat de kinderen zich 
veilig voelen op school en het naar hun zin hebben! 
 
● TUSSENSCHOOLSE OPVANG 

 
Binnenkort ontvangt u weer de TSO factuur. Deze factuur 
gaat over de eerste weken van maart, voordat de 
landelijke maatregelen van start gingen. Mocht u de 
TSO-factuur niet kunnen betalen dan kunt u dit doorgeven 
aan Helma Heesterman h.heesterman@csgdewaard.nl 
 

 
 
 
 

 
Het team van de TSO 
 
 

● AGENDA 

Datum Activiteit 

17 april Koningsspelen: gratis Koningsspelenpakket voor thuisblijvende 
schoolkinderen 

20 april t/m 5 mei Meivakantie  

4 mei Studiedag team: kinderen vrij 

5 mei Bevrijdingsdag 

6 mei Vervolg live lessen of weer naar school? 

7 mei  Schoolfotograaf? 

 
● BIJLAGE: 

○ Flyer Hoeksche Waard Actief 
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mailto:h.heesterman@csgdewaard.nl
https://koningsspelenpakket.nl/reserveer-gratis-koningsspelenpakket/
https://koningsspelenpakket.nl/reserveer-gratis-koningsspelenpakket/

