
 WEEKBRIEF 8 MEI 2020 

 
● WEER NAAR SCHOOL 
Wij zijn er klaar voor! Vanaf maandag kunnen we eindelijk de kinderen weer verwelkomen in 
de school. Wel met halve groepen, maar het is een begin. Enerzijds zien we er naar uit, 
anderzijds is het ook spannend. Een gevoel wat de meeste ouders wel zullen herkennen. De 
afgelopen week hebben we hard gewerkt om aanstaande maandag op een goede een veilige 
manier te kunnen starten. Hier heeft u al veel informatie over ontvangen. We willen u vragen 
om deze informatie goed door te lezen, met uw kind(eren) te bespreken en u aan de 
richtlijnen te houden.  
 
● TREFWOORD  
Wachten is het thema waarmee we volgende week gaan starten. 
Wachten op groen licht, op de uitslag van het examen of op het voorjaar: wachten hoort bij 
het leven, ook al hebben we er niet altijd zin in. Hoe we met al dat wachten omgaan zegt 
veel over hoe we als mens omgaan met onze tijd, en daarmee met ons leven. De 
Bijbelverhalen in dit thema gaan over het wachten van Jezus’ volgelingen in de periode na 
Pasen. Zijn dood heeft hen in verwarring gebracht.  
De Bijbelverhalen voor de komende anderhalve week zijn: 

● Naar Emmaüs en weer terug - Lucas 24 
● Morgen - Handelingen 1: 1-5 
● Hemelvaart - Handelingen 1: 4-11 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

● De grote maaltijd - Lucas 14 
● De talenten - Matteüs 35  
● Hemelvaart - Lucas 24 

 
● KWINK 

 
Volgende week (en ook de weken daarna) zullen we veel 
aandacht besteden aan een positieve groepsvorming en de 
leerkrachten zullen hier onder andere diverse opdrachten en 
lessen van Kwink voor gebruiken.  
 
Vanaf maandag 18 mei zullen we verder gaan met de lessen van 
Kwink. We zullen dan starten met les 14: samen spelen en 
kiezen. De leerlingen leren bij het samen spelen rekening 

houden met de ander (onderbouw). De kinderen van de midden-en bovenbouw leren 
betere/zelfstandig afwegingen maken in hun keuzes (relaties hanteren). De Kwink van de 
week is (respectievelijk onderbouw en midden- en bovenbouw): 
 

➢ Samen spelen? Denk ook aan de ander!  
➢ Kiezen? Check je opties! 
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● BERICHT VAN HET LUIZENWERKTEAM 
Beste Ouders/Verzorgers 
Naar aanleiding van de nieuwe corona richtlijnen, gaan de scholen vanaf 11 mei weer aan de 
slag. Normaliter zouden wij als Luizenteam van De Schelp uw kind(eren) na iedere vakantie 
weer controleren op luizen. U begrijpt dat dat met de 1,5 meter maatschappij niet gaat 
lukken, daarom vragen wij u met KLEM, uw kind(eren) en eventuele andere huisgenoten 
ZELF te controleren. Een van de voordelen is dat met deze 1,5 meter 
maatregel verspreiding naar anderen, bemoeilijkt wordt. 
Als er wel luizenproblemen ontstaan, wilt u ze dan wel aan school 
(conciërge of leerkracht) melden? Voor vragen en instructies kunt u altijd 
terecht op de website van het RIVM. https://www.rivm.nl/hoofdluis 
 
Met vriendelijke groet, 
Coordinators Luizenteam,  Corinda Grashuis en Ingrid Evenhuis. 

 
● VAN PEUTER NAAR KLEUTEROCHTEND AFGELAST 

 
De geplande ‘van peuter naar kleuterochtend’ van 
volgende week vrijdag, kan vanwege de genomen 
maatregelen niet doorgaan. Volgend schooljaar hopen 
we weer ‘van peuter naar kleuterochtenden’ te 
organiseren.  
Voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun 
kind is het mogelijk om een individuele afspraak te 
maken voor een informatief gesprek. Hierbij zullen we 
uiteraard de corona richtlijnen in acht nemen.  
 
 

● SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 
Deze tijd kan veel impact hebben op gezinnen (op meerdere gebieden). Kwadraad biedt 
naast school maatschappelijk werk, ook algemeen maatschappelijk werk en sociaal juridische 
dienstverlening. Al deze hulp is geheel kosteloos (zie bijlage). 
  
 
● AGENDA 
Datum Activiteit 

11 of 12 mei weer naar school (groep A en groep B) 

11 mei  start taal-en rekendans groep 1/2a en 1/2b (groep A) 

12 mei taal-en rekendans groep 1/2a en 1/2b (groep B) 

18 mei MR vergadering 

21 en 22 mei Hemelvaartsvakantie 

25 t/m 29 mei Be your best week  

 
● BIJLAGE: 

○ Flyer Kwadraad (Maatschappelijk werk Hoeksche Waard) 
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