
 WEEKBRIEF 5 juni 2020 

 
● TREFWOORD  
Protesteren is het thema van de komende weken. 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: 

● Mordechai maakt bezwaar - Ester 3 t/m 5 
● Ester doet haar mond open - Ester 6 en 7 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

● Mozes en de brandende braamstruik- Exodus 3 
● De tien plagen - Exodus 9 
 

● KWINK 
We gaan nog een week verder 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! 

 
● HALEN EN BRENGEN 
In de informatiebrief over de volledige opening van de school, die op 4 juni gemaild is, 
ontbreekt nog belangrijke informatie over het halen en brengen. 
 
Om drukte op de fietspaden en wachtplekken rondom de school zoveel mogelijk te 
voorkomen, houden we de volgende maatregelen aan: 

● kinderen komen, als dat mogelijk is, alleen naar school; 
● kinderen die niet alleen kunnen komen, worden door maximaal één ouder 

gebracht; 
● we gebruiken verschillende toegangshekken voor de groepen, om zo de ouders over 

verschillende wachtplekken te verspreiden; 
● de deuren van de school gaan om 8:15 uur open, de lessen starten om 8:30 uur; 
● voor de kinderen die tussen de middag thuis eten gaan de deuren om 13:00 uur 

open, de lessen starten om 13:10 uur. 
Om drukte op bepaalde wachtplekken te voorkomen, mogen de kinderen van groep 3 door 
zowel het hek bij de hoofdingang als door het hek bij het pannaveld (kopse kant) gebracht 
en opgehaald worden.  
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Komende week zullen we aankijken hoe het halen en brengen via de verschillende 
toegangshekken verloopt. Als het nodig is, zullen we daar wijzigingen in aanbrengen en u 
daarvan op de hoogte stellen. 
 
● SCHOOLREIS 
Zoals u in de in de informatiebrief van 4 juni heeft kunnen lezen, wordt de 
geplande en vastgelegde schoolreis van groep 3 t/m 7 doorgeschoven naar 
september. In september zitten deze kinderen een groep hoger en gaan dus 
groep 4 t/m 8 op schoolreis.  
De schoolreis van groep 1 en 2 was nog niet vastgelegd en er was dus geen 
verplichting om het door te schuiven naar september. We begrijpen dat het voor kleuters 
jammer is dat het hun schoolreis niet door kan gaan en ook niet verzet wordt. In de 
afgelopen week hebben we op korte termijn veel beslissingen moeten nemen, daarom zullen 
we met team kijken wat, in september, de mogelijkheden voor de groepen 1 t/m 3 zijn. Wel 
houden we er rekening mee dat de schoolreis in september geannuleerd moet worden. We 
weten nu nog niet hoe de situatie dan is. 
 
● SCHOOLFOTOGRAAF 
Het heeft lang geduurd voordat we wisten of de schoolfotograaf kon komen. We zijn blij dat 
het op aangepaste wijze door kan gaan. De richtlijnen van het RIVM zullen worden 
nageleefd: kinderen en volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar en de foto’s 
worden buiten genomen. De kinderen zullen op afstand aanwijzingen krijgen, om 
bijvoorbeeld hun haren of kleding netjes te maken.  
 
Uw kind mag donderdag met zijn of haar mooiste lach, een pet, een haarband, mooie 
haarspeld of gewoon zoals hij/zij is op de gevoelige plaat. Dit schooljaar is het niet mogelijk 
om attributen mee te geven voor op de foto. Denk aan gekapte haren, een gewassen toet, 
houd er ook rekening mee dat als uw kind deze dag gym heeft, u gel of een borstel mee 
geeft om de haren weer in het juiste model te kunnen krijgen. Voor vragen kunt u mailen 
naar: or.deschelp@csgdewaard.nl 
 
● KANGOEROEWEDSTRIJD 

Ook dit jaar hebben we meegedaan aan de 
kangoeroe(reken)wedstrijd. Twaalf leerlingen uit groep 4 t/m 8 
hebben hele moeilijke opgaven gemaakt en met succes. Alle 
deelnemers hebben een oorkonde en een leuk prijsje gekregen. 
Sophie uit groep 6 heeft de hoogste score van de school behaald, 
gevolgd door Maurijn uit groep 8 en Jian uit groep 4. Zij hebben een 
extra prijsje gekregen. 
 

Ook hebben heel veel kinderen van de school meegedaan aan de kleurwedstrijd van de 
kangoeroewedstrijd. Fleur (groep 5), Jolijn (groep 6) en Anna (groep 8) zijn hierbij de 
winnaars van de school, zij hebben op de meest originele manier het moeilijk patroon 
ingekleurd. Knap gedaan hoor! 
 
● 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 
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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. 
 
● GMR 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CSG De Waard is op zoek naar 
een nieuw ouderlid. In de bijlage vindt u hier meer informatie over. 
 
● KLEDINGCONTAINER 
In het protocol staat dat ouders niet op het schoolplein en niet in de school mogen. Dit 
maakt het inleveren van kleding en plastic doppen lastig. Het beste kunt u telefonisch 
contact opnemen met onze conciërge Rosita om een afspraak te maken voor het inleveren 
van kleding en plastic doppen (078-6761661). 
 
● AGENDA 
Datum Activiteit 

8 juni Weer volledig naar school 

11 juni Schoolfotograaf 

15 t/m 26 juni Citotoetsen groep 2 t/m 7 

14 juli Afscheidsavond groep 8 

15 juli Afscheid groep 8 op school 

 
● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
Datum Activiteit 

16 juni Muziek Akkoord Hoeksche Waard (zie bijlage) 
https://www.facebook.com/M%C3%A9%C3%A9r-Muziek-in-de-Klas-Lokaal
-Hoeksche-Waard-102436701501721/?modal=admin_todo_tour 

 
 
 
● BIJLAGE: 

○ Nieuw lid GMR oudergeleding 
○ Uitnodiging Muziek Akkoord Hoeksche Waard 
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