
 WEEKBRIEF 26 juni 2020 

 
● ZENDING 
In de afgelopen week hebben we €22,30 opgehaald voor ons sponsorkind Iftu Bullo Dube uit 
Ethiopië. In de bijlage vindt u een brief van Iftu aan ons. 
 
● TREFWOORD  
De komende twee weken werken we over het thema ‘overgaan’. Kinderen maken, zoals ieder 
mens, regelmatig overgangen mee in hun leven: van vrije tijd naar school, van de ene klas 
naar de volgende, van thuis naar vakantie. Bij een overgang horen gevoelens als vertrouwen 
en angst, verwachting, spanning en verlangen. Een overgang is vaak ook tegenstrijdig: leuk, 
maar ook spannend. In de Bijbelverhalen laat de farao de Israëlieten hard werken. Mozes en 
Aäron zijn naar de farao gestuurd om het volk te bevrijden, maar 
de farao laat het volk niet zomaar gaan.  
De Bijbelverhalen voor de komende week zijn: 

● De broers, de koning en de slangen - Exodus 5, 7  
● De Nijl, de kikkers en de mugge - Exodus 7 t/m 9 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

● Naomi - Ruth 
● Naomi en Ruth - Ruth 
 

● KWINK 
Volgende week starten we met les 17: emoties ontdekken. Dit hoort bij de competentie 
‘besef van de ander’. De kinderen van de onderbouw ontdekken dat iedereen zich anders 
kan voelen. De kinderen kinderen van de middenbouw ontdekken waarom iemand een 
bepaald gevoel heeft en de kinderen van de bovenbouw leren hoe ze empathie kunnen 
tonen. De Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw, middenbouw en bovenbouw): 
 

➢ Kijk naar wat de ander voelt! 
➢ Zie je emoties? Stel een vraag!  
➢ Zie je emoties? Besteed er aandacht aan! 

 
 
● GROEPSINDELING 
Op dinsdag 23 juni heeft u de groepsindeling voor volgend schooljaar ontvangen. Hierin 
heeft u kunnen lezen dat ons team uitgebreid gaat worden met een aantal nieuwe collega’s. 
In de komende weekbrieven zullen zij zich aan u voorstellen.  
  
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Amanda Hovestad. Ik ben 23 jaar oud en woon op dit moment in Papendrecht. 
In september verwacht ik de sleutel te krijgen van ons nieuwe huis in ‘s-Gravendeel. 
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In mijn vrije tijd zing ik in een gospelkoor, daarnaast drum ik ook graag. 
Mijn favoriete vak is dan ook muziek. Een andere hobby van mij is sporten, 
zoals zwemmen, skeeleren en fitness. Samen met mijn vriend Bas ga ik 
naar de Kerk van de Nazarener in Dordrecht. 
Na 4 jaar studeren kijk ik er erg naar uit om bij CBS De Schelp in groep 5 
aan de slag te gaan.  
Tot binnenkort! Amanda Hovestad 
 

● VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Naar aanleiding van onze oproep om je aan te melden voor de komende vacature in de MR, 
heeft zich 1 ouder gemeld, namelijk Yvonne Ywema-van Aalst. Vanaf het nieuwe seizoen 
komt zij het MR-team versterken en zal zij de plaats van Peter in ’t Veld innemen. We zijn blij 
haar te mogen verwelkomen als nieuw ouderlid. Vanuit de personeelsgeleding nemen we 
afscheid van Karin van den Berg. Na haar jarenlange inzet (waarvoor dank), maakt ze plaats 
voor een andere leerkracht. De eerste vergadering van het nieuwe seizoen staat gepland op 
7 september. Daarna zal de MR zich in de nieuwe samenstelling voorstellen in de 
nieuwsbrief. 
 De laatste vergadering van dit seizoen was afgelopen maandag 22 juni. Daarbij zijn onder 
andere het jaarverslag van afgelopen seizoen en de schoolgids voor komend seizoen 
besproken. Zelf heb ik afscheid moeten nemen. Ik heb het altijd met plezier mogen doen en 
ik kan iedereen aanraden een keer zitting te nemen in de MR. Mocht je hier vragen over 
hebben, schroom dan niet om contact op te nemen. Voor meer informatie verwijs ik naar de 
website van De Schelp onder het kopje Ouders/Medezeggenschapsraad. 
  
Dan rest mij niets anders vanuit de MR dan iedereen alvast een goede zomervakantie te 
wensen. Blijf gezond, zorg goed voor elkaar en voor jezelf! 
  
Namens de MR, 
Peter in ’t Veld, voorzitter 
 
● VANUIT DE OUDERRAAD 
 
Vind jij het leuk om bezig te zijn met cijfers? 
Beheer je met enthousiasme een digitale kas? 
Hou je graag een financieel oogje in het zeil? 
 
Dan zijn wij op zoek naar jou! Vanaf komend 
schooljaar zijn wij van de Ouderraad op zoek naar een penningmeester. Iemand die o.a. wil 
starten met WisCollect, een digitaal betalingsprogramma, om het betalen voor ouders 
makkelijker te maken en op deze manier bij te dragen aan het schoolplezier van de 
kind(eren). 
 
Stuur voor meer informatie en/of aanmelden een berichtje naar Irma van der Wiel (pm) of 
Rosalinde Tramper (vz) via or.deschelp@csgdewaard.nl of 06-41813410 (Irma)/06-23094064 
(Rosalinde). Aanmelden graag voor de zomervakantie i.v.m. de overdracht, alvast bedankt! 
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● SCHOOLZWEMMEN 
De gemeente Hoeksche Waard heeft nog geen besluit genomen over het schoolzwemmen 
voor alle scholen in de Hoeksche Waard. Dat betekent dat we, in ieder geval nog één jaar, 
doorgaan op de huidige manier. De kinderen van groep 4 en 5, van de voormalige gemeente 
Binnenmaas, zullen wekelijks gaan zwemmen in het zwembad van ‘s Gravendeel. De ouders 
van groep 4 en 5 zijn hierover al geïnformeerd. 
 
● SCHOOLREIS 
We hebben de mogelijkheden voor de doorgeschoven schoolreis voor groep 3 t/m 7 
(volgend schooljaar groep 4 t/m 8) onderzocht en besproken met de 
Medezeggenschapsraad. We blijven bij het besluit dat op 30 september alleen groep 4 t/m 8 
op schoolreis gaat. We houden er rekening mee dat de schoolreis ook dan afgelast moet 
worden. Er is nu nog niks bekend over de richtlijnen en protocollen vanaf september.  
Voor de kinderen uit groep 1 t/m 3 zullen er op die dag leuke activiteiten op school 
georganiseerd worden. In juni 2020 zal de schoolreis voor groep 1 t/m 7 plaatsvinden. 
 
● AANGEPAST ADVIES NEUSVERKOUDHEID KLEUTERS 
Het RIVM heeft het advies voor kinderen met neusverkoudheid aangepast. Kinderen uit 
groep 1 en 2 mogen met neusverkoudheid ZONDER koorts gewoon naar school. Zie 
handreiking bij neusverkouden kinderen van de Rijksoverheid. 
 
● OUDERGESPREKKEN EN OUDERPORTAAL  
Volgende week zullen de oudergesprekken telefonisch plaatsvinden. Alle ouders hebben de 
gelegenheid gehad om zich in te schrijven voor een bepaald tijdstip. Mocht u hier vragen 
over hebben dan kunt u het beste contact met de groepsleerkracht opnemen.  
In het ouderportaal van Parnassys zijn de resultaten van de landelijke toetsen (CITO) 
momenteel niet zichtbaar. De afgelopen weken zijn de Citotoetsen afgenomen en worden nu 
ingevoerd. 
 
● AGENDA 
Datum Activiteit 

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 

 
● BIJLAGEN: 

○ Brief van Iftu 
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https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

