
 WEEKBRIEF 29 MEI 2020 

 
● TREFWOORD  
Protesteren is het thema waarmee we volgende week mee gaan starten. Protesteren zit de 
mensen in het bloed. ‘Ja, maar….!’ van kind werd lange tijd niet op prijs gesteld, maar 
tegenwoordig willen we graag dat de kinderen mondig worden. Dat betekent ook je kunnen 
uiten als je het ergens niet mee eens bent. Dit is een vaardigheid die soms geleerd moet 
worden. Een goed verhaal kan daarbij helpen. Het Bijbelboek Ester is zo’n verhaal, omdat 
het ons helpt om belangrijke en soms ook lastige vragen te stellen.  
De Bijbelverhalen voor de komende week zijn: 

● De koningin zegt nee - Ester 1 en 2: 1-10 
● Ester kan niet zwijgen- Ester 2:11-23 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

● Mozes geboren en bij de prinses - Exodus 2 
● Mozes’ vlucht naar Midian - Exodus 2 
 

● KWINK 
Volgende week starten we met les 15: Hulp vragen? Hulp vragen hoort bij de competentie 
‘keuzes maken’. De leerlingen leren aan wie en wanneer ze hulp kunnen vragen (onderbouw 
en middenbouw). De kinderen uit de bovenbouw leren goed plannen: goed overzicht houden 
om een taak goed uit te voeren. De Kwink van de week is (respectievelijk 
onderbouw, middenbouw en bovenbouw): 
 

➢ Ik weet aan wie ik hulp kan vragen! 
➢ Ik weet wanneer ik hulp kan vragen!  
➢ Taak? Kies de beste aanpak! 

 
● LIEF EN LEED (1) 
Juf Sandra Russchen (groep 1/2a) zal aanstaande donderdag 4 juni haar werkzaamheden 
weer hervatten. We zijn blij dat ze weer terug is. We bedanken juf José van Meeningen 
hartelijk voor de vervanging van het verlof van juf Sandra Russchen.  
 
● LIEF EN LEED (2)  
Juf José van Meeningen (groep 1/2a) is dit schooljaar 60 jaar geworden en dat vindt zij een 
mooie leeftijd om te stoppen met werken. Vanaf volgend schooljaar zal zij dus niet meer bij 
ons op school werkzaam zijn. Wel heeft ze aangegeven, indien nodig, invalwerk bij onze 
kleutergroepen te willen doen. Hier zijn we heel blij mee en dat zorgt er voor dat we nog niet 
helemaal afscheid van haar hoeven te nemen. We zullen voor de zomervakantie met de 
kleuters afscheid van haar nemen, hierover zult u tegen die tijd geïnformeerd worden. 
 
● LIEF EN LEED (3) 
Juf Naomi Reedijk (onderwijsassistent groep 7) verwacht in september haar eerste kindje.  
Ze zal daarom haar werkzaamheden op onze school beëindigen.  
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Voor de zomervakantie zullen we ook van haar afscheid nemen en ook hierover zult u tegen 
die tijd verder geïnformeerd worden.  
 
● FORMATIE 
Bovenstaande gegevens betekent dat we voor de formatie voor volgend schooljaar een 
aardige puzzel hebben. We zijn hier druk mee bezig en hopen u over een aantal weken te 
kunnen informeren over de groepsindeling.  
 
● WEER VOLLEDIG NAAR SCHOOL OP 8 JUNI 
We hadden gehoopt u voor het weekend op de hoogte te brengen van de organisatie van de 
schooldagen als alle kinderen straks weer 100% naar school gaan. Hiervoor wordt een 
landelijk protocol opgesteld, waarin de kaders staan beschreven, waaraan scholen zich 
moeten houden. De verwachting was dat het protocol woensdag 27 mei beschikbaar gesteld 
zou worden, het rapport is echter gisteravond pas vrijgegeven.  
Het protocol wordt opgesteld door de PO-Raad in samenwerking met de vakbonden. Dat 
betekent dat, zodra de adviezen vanuit het RIVM er zijn, de aangepaste protocollen moeten 
worden voorgelegd aan de andere betrokken partijen -vakbonden, ouderorganisaties, 
kinderopvangorganisaties en ministeries- voor verdere afstemming. Zodra het landelijk 
protocol beschikbaar is, wordt het binnen de gemeente Hoeksche Waard (aanstaande 
dinsdag) en op directieniveau (vandaag) afgestemd.  
Daarna gaan wij als school en MR in gesprek om met elkaar de beste keuzes voor De Schelp 
te maken. Helaas kunnen we u nu nog niet op de hoogte brengen van de concrete plannen 
voor De Schelp. Naar verwachting kunnen we u woensdag 3 juni informeren.  

 
● VACATURE IN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 Aan het einde van dit schooljaar ontstaat er weer een vacature in de MR. Elk jaar loopt er 
een termijn van een ouderlid ten einde en dit jaar geldt dat voor mij. Lijkt het je leuk om 
plaats te nemen in de MR, schroom dan niet om je aan te melden. De MR heeft verschillende 
bevoegdheden, zoals het recht op overleg en het informatierecht en heeft daarnaast 
verschillende speciale rechten om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. Meer hierover 
is te lezen op de site van De Schelp onder het kopje Ouders/Medezeggenschapsraad. 
  
Wat ik persoonlijk leuk vind, is een kijkje in de keuken van de school. Een groot gedeelte van 
de jeugd van je kind(eren) speelt zich af op school. Het is daarom goed dat ouders worden 
meegenomen in de keuzes en het beleid van de school. Als MR-lid vertegenwoordig je de 
ouders en denk je mee en geef je advies aan de schoolleiding. En hoewel het advies vanuit 
de MR veelal niet bindend is, kan ik uit ervaring spreken dat de schoolleiding hier altijd 
serieus naar kijkt en in veel gevallen overneemt. 
Mocht je hier vragen over hebben, dan kun je me gerust bellen op 06-10 96 02 64. Mijn 
naam is Peter in ‘t Veld. Of vraag de andere MR-leden hoe zij het ervaren. Dat zijn Leonie 
Dekkers, tel. 06-10 77 00 38 en Remko Lems, tel. 06-42 12 79 30. Aanmelden kan via 
mr.deschelp@csgdewaard.nl. Doe dit voor 20 juni. Onze laatste vergadering van dit 
seizoen staat gepland op 22 juni. 
 
● AGENDA 
Datum Activiteit 

1 juni Pinkstervakantie 

8 juni Weer volledig naar school 
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