
 WEEKBRIEF 19 juni 2020 

 
● ZENDING 

Dit is een foto van ons sponsorkind Iftu Bullo Dube. 
Met haar ouders, 2 broers en 3 zussen woont zij in Roggie Village, een 
dorp in Ethiopië. Zij wonen in een hut. In Roggie Village - Ethiopië - 
gaat zij naar school. Iftu Bullo zit in de 2e klas en wil graag 
onderwijzeres worden.  
Net als in Nederland heeft Ethiopië last van het Corona virus. In de tijd 
dat wij niet op school waren en er geen zendingsgeld binnenkwam, 
zijn de sponsorbedragen wel overgemaakt. Deze mensen hebben de 
spullen die van onze sponsorbijdrage gekocht worden hard nodig. 
Daarom vragen wij u de komende weken ons potje met zendingsgeld 
weer wekelijks te blijven vullen en ruimhartig te geven. 
 

Deze week hebben we het mooie bedrag van €44,10 opgehaald! 
 
● TREFWOORD  
Redder ben je niet, dat kun je worden. In een noodsituatie moet je zelfs helpen, volgens de 
wet. Maar er is ook een diepere drijfveer. Mensen worden immers geraakt omdat er iets van 
waarde op het spel staat. 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 prins en de zeven zussen - Exodus 2: 11-22 
● De herder en de doornstruik - Exodus 3 en 4 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

● Het gouden kalf - Exodus 32 
● Een huis voor God - Exodus 36 
 

● KWINK 
We gaan nog een week verder met 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!  
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● GEZOCHT!  
Komende week horen we of de versoepeling vanaf 1 juli doorgaat en dus ook of we de 
musical in de Drie Lelies kunnen laten doorgaan. Bij de musical kunnen helaas veel minder 
mensen aanwezig zijn dan dat we gewend zijn. De zaal biedt, met inachtneming van de 
maatregelen, zeer waarschijnlijk niet genoeg plaats voor alle ouders én broertjes en zusjes 
van de leerlingen uit groep 8. Dit is natuurlijk niet leuk en daarom zijn we op zoek naar een 
oplossing, zodat ook de broertjes en zusjes mee kunnen genieten van de musical. Wie kan 
ons helpen met het maken van een LIVE STREAM verbinding op dinsdagmiddag en evt. 
dinsdagavond 14 juli aanstaande.? Bent u / ben jij onze reddende engel? Stuur dan een 
mailtje naar juf Yvette Lefevere y.lefevere@csgdewaard.nl of Helma Heesterman 
h.heesterman@csgdewaard.nl  
 
● THEORIE EXAMEN VERKEER  
Door de schoolsluiting is het verkeersexamen theorie op 2 april voor 
groep 7 niet doorgegaan. Het theorie examen vindt nu plaats op 
dinsdag 7 juli, zodat de leerlingen nog even de tijd hebben om te 
oefenen. Het praktisch verkeersexamen wordt dit schooljaar niet 
meer afgenomen. Er is nu nog geen informatie bekend over het 
praktisch verkeersexamen.  
 
● OPROEP SoS! 
De praktische verkeerslessen van School op Seef hebben we dit schooljaar niet allemaal 
kunnen uitvoeren. We hopen het volgend schooljaar weer op te kunnen pakken. We zijn op 
zoek naar ouders die ons een paar keer op woensdagochtend willen helpen met deze 
verkeerslessen. Vindt u / vind jij de veiligheid van kinderen in het verkeer ook belangrijk en 
wilt u /  wil jij ons helpen om de kinderen verkeersvaardigheden aan te leren? Stuur dan een 
mailtje naar Aad Raijer  aad@raijer.nl onze verkeerscoördinator of naar Helma Heesterman 
h.heesterman@csgdewaard.nl 
 
● FORMATIE 
Volgende week mailen we u de groepsindeling voor volgend schooljaar. Vanwege de 
privacywet is het niet mogelijk om een groepsindeling met de namen van de kinderen te 
mailen.  
 
● GEEF IEDER KIND DE KANS OM MET BOEKEN OP TE GROEIEN! 
Zoals u waarschijnlijk al weet is de actie Geef een prentenboek cadeau weer gestart. Dit 
jaar is het boek 'Woeste Willem' te koop voor slechts € 2,50. Om zoveel mogelijk kinderen 
aan het lezen te krijgen zijn wij (Kinderboekwinkel Mijn Eiland in Strijen) een actie gestart 
waarbij u één of meerdere exemplaren kunt doneren aan de Voedselbank Hoekschewaard 
(zie flyer onder de agenda).  
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● AGENDA 
Datum Activiteit 

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

22 juni  MR vergadering 

23 juni OR vergadering 

7 juli Theorie-examen verkeer groep 7 

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 
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