
 WEEKBRIEF 12 juni 2020 

 
● ZENDING 
Nu we een week volledig open zijn, is het goed om de zending weer onder de aandacht te 
brengen. De afgelopen maanden is er geen zendingsgeld binnengekomen voor ons 
sponsorkindje en onze sponsorschool. Wel maken we hier structureel geld aan over, we 
bevelen het zendingsgeld dus van harte bij u aan.  
Op maandag (of later in de week) kunnen de kinderen hun bijdrage in het zendingspotje in 
de klas doen. In de volgende weekbrief zullen we u informatie geven over ons sponsorkindje 
en onze sponsorschool.  
 
● TREFWOORD  
‘Redden’ is het thema wat de komende weken centraal staat. De kinderen onderzoeken wat 
redden kan betekenen in concrete situaties. De Bijbelverhalen beschrijven hoe het leven van 
het Hebreeuwse jongetje Mozes bedreigd wordt en hoe hij door de vrouwen wordt gered van 
de dood, om later zelf het Hebreeuwse volk te redden uit de slavernij in Egypte. 
De Bijbelverhalen voor de komende week zijn: 

● De koning en de vrouwen - Exodus 1 
● De moeder, het meisje en de prinses- Exodus 2: 1-10  

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

● Naar en door de Schelfzee - Exodus 13 
● Door de woestijn - Exodus 15 
 

● KWINK 
Volgende week is les 16 : jezelf laten zien en geruststellen aan de 
beurt. Dit hoort bij de competentie ‘besef van jezelf’. De leerlingen van de 
onderbouw leren iets voor te doen (wat ze kunnen), de kinderen van de 
midden-en bovenbouw leren wat er nodig is om zichzelf en 
een ander gerust te stellen.  
De Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw, 
midden-en bovenbouw): 

 
➢ Laat zien wat je kunt! 
➢ Versterk elkaar!  

 
● TERUGBLIK OP DE EERSTE WEEK 
Wat was het fijn om weer met alle kinderen op school te zijn! De stralende, vrolijke 
gezichten van de kinderen en hen te zien genieten dat ze weer met al hun klasgenootjes 
konden spelen. De volle klassen was wel even wennen en de kinderen moeten duidelijk weer 
in het schoolritme komen. De maatregelen die we genomen hebben zitten er, op een aantal 
na, goed in. Handen worden veelvuldig gewassen, de looprichtingen worden goed gevuld en 
we houden, voor zover dat mogelijk is, afstand van elkaar. Op deze manier zorgen we samen 
goed voor elkaar!  
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● AANDACHTSPUNTEN HALEN EN BRENGEN 
De verdeling van de toegangshekken is nog even wennen voor de kinderen en ouders, maar 
dat is begrijpelijk. Volgende week zal dat vast al beter gaan. Deze maatregel voorkomt dat er 
teveel ouders op een kleine plek bij elkaar staan. Onderling wordt er goed ruimte gehouden, 
doordat de ouders verspreid over het fietspad staan. Het blijkt echter dat zij zich aan twee 
kanten van fietspad opstellen, waardoor het voor de kinderen en andere voorbijgangers 
lastig is om afstand te houden. De doorstroom wordt belemmerd. We willen u daarom 
vragen om: 

● bij het ophalen van uw kind(eren) u aan één kant van fietspad op te stellen; 
● met maximaal één ouder uw kind(eren) te halen; 
● als het mogelijk is uw kind(eren) alleen naar school te laten komen; 
● zoveel mogelijk bij het toegangshek van de groep van uw kind(eren) te wachten; 
● als het mogelijk is een rustige plek (iets verder van school) met uw kind(eren) af te 

spreken; 
● snel(ler) afscheid van uw kleuter te nemen en kort(er) zwaaien bij het raam van 

het klaslokaal. 
 
● FOTO’S IN HET FIETSENHOK 
Met zoveel richtlijnen en protocollen moet je steeds creatiever 
worden…. bijvoorbeeld door buiten foto’s te nemen en bij slechter weer 
gebruik te maken van het fietsenhok. Vandaag of maandag krijgen de 
kinderen een persoonlijke code mee om de foto’s te kunnen bekijken en 
bestellen.  
 
● BUITEN GYMMEN  

Buiten gymmen op het grasveld achter de 
school is ook een creatieve oplossing om de 
kinderen lekker te laten bewegen als de 
sporthal gesloten is. Het is alleen erg jammer 
dat het veldje veelvuldig gebruikt wordt om de honden hun 
behoeften te laten doen, terwijl er een bord staat dat dit niet mag. 
Voor Rowin, onze vakleerkracht gym, en voor de kinderen van onze 
school is het niet fijn om wekelijks veelvuldig geconfronteerd te 
worden dat dit bord genegeerd wordt. Zelfs tijdens de gymles, 
laten voorbijgangers hun hond hun behoeften doen op dit veldje…..  
Komende week, zal de gemeente Hoeksche Waard dranghekken 
plaatsen en het veldje schoonmaken. We hopen dat we dan (in 
ieder geval tot de zomervakantie) hondenpoepvrij kunnen gymmen.  

 
● PLUSKLAS 
De plusklas zal op dinsdag 22 juni weer van start gaan. 
 
● LAATSTE WEEK: 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. 
  

2019 – 2020  weekbrief 34 CBS De Schelp 
 2 

 

https://www.hetkompasonline.nl/nieuws/algemeen/984640/foto-s-in-het-fietsenhok-


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 

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

22 juni  MR vergadering 

23 juni OR vergadering 

10 juli  Meester-juffendag en afscheid van juf José van Meeningen en juf Naomi 
Reedijk 

10 juli Studiemiddag team 

14 juli Afscheidsavond groep 8 

15 juli Afscheid groep 8 op school 

16 juli Rapport  

20 juli t/m 28 
augustus 

Zomervakantie 

 
● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
Datum Activiteit 

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