
 WEEKBRIEF 3 JULI 2020 

 
● ZENDING 
In de afgelopen week hebben we €19,55 opgehaald voor ons sponsorkind Iftu Bullo Dube uit 
Ethiopië. Dat brengt het totaal vanaf de volledige opening van de school op €86,05 
 
● TREFWOORD  
Deze week ontdekken de kinderen dat bepaalde overgangen meer met hen doen dan 
andere. Bijvoorbeeld omdat ze iets voor de eerste keer doen of omdat ze niet precies weten 
wat ze te wachten staat. In de Bijbelverhalen laat de farao het volk Israël eindelijk gaan. Dat 
is een hele overgang voor hen: van gevangenschap naar vrijheid. 
De Bijbelverhalen voor de komende week zijn: 

● Het donker en de dood - Exodus 9 
● De paarden, de wagens en de zee - Exodus 12-14 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

● Samuël - 1 Samuël 1 
● De roeping van Samuël - 1 Samuël 2 
 

● KWINK 
Volgende week gaan we verder met les 17: emoties ontdekken (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, midden- en bovenbouw): 
 

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

 
 
● EVEN VOORSTELLEN 
Mijn naam is Anke Kleijwegt en samen met mijn man en onze twee dochters 
woon ik in Westmaas. Binnenkort wordt ons gezin uitgebreid met een kitten, 
die mijn dochters de naam Pip hebben gegeven. Voor een goed boek, een 
etentje met vriendinnen of een grote schaal aardbeien met slagroom mag je 
me altijd wakker maken! Mijn onderwijsloopbaan ben ik in 1999 in Strijen 
begonnen. Inmiddels ben ik dus alweer zo’n 21 jaar met veel plezier werkzaam 
in het onderwijs. Waar ik eerst voornamelijk lesgaf aan groep 1 t/m 4, geef ik 
nu, sinds ik de opleiding tot Specialist Begaafdheid afgerond heb, op drie 
scholen binnen csg “De Waard” les aan diverse plusklassen en coördineer ik het 
onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Vanaf volgend schooljaar mag 
ik dat ook op “De Schelp” gaan doen en daar heb ik ontzettend veel zin in! Dus 
graag tot in september! 
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● VANUIT DE OUDERRAAD 
Dit schooljaar was voor iedereen bijzonder. Voor de kinderen, docenten, maar ook voor de 
ouderraad. Een aantal activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden door de corona 
crisis, maar daar tegenover was er daardoor meer ruimte voor spontane acties, zoals een 
verrassing voor de kinderen tijdens het thuiswerken. 
De afgelopen 4 jaar heb ik mij met veel plezier ingezet als lid van de ouderraad, in de rol van 
voorzitter. Echter zit mijn dubbele termijn er op en draag ik het stokje per het nieuwe 
schooljaar over aan Nathalie Brouwer. Ik ben erg blij dat zij bereid is deze taak op zich te 
nemen. Ik wens haar veel succes en wens u allen alvast een goede en gezonde 
zomervakantie toe!  Rosalinde Tramper 
 
● BEDANKT HULPOUDERS / VRIJWILLIGERS! 
Dit jaar helaas geen gezellige bedankochtend in het speellokaal voor ouders en 
vrijwilligers die het afgelopen jaar zich ingezet hebben voor de school en de 
kinderen. Maar… de ouderraad heeft voor een creatieve oplossing gezocht. Alle 
hulpouders en vrijwilligers ontvangen vandaag een attentie voor hun geboden 
hulp. Wij willen dat graag via deze weekbrief onderstrepen. Ondanks dat we de 
afgelopen periode geen hulpouders/vrijwilligers in de school mochten ontvangen, 
is er achter de schermen nog veel gedaan. Bedankt voor jullie inzet en 
samenwerking in het afgelopen schooljaar! We hopen jullie volgend schooljaar 
weer in de school te kunnen ontvangen. Ook willen we de ouderraad bedanken 
voor de organisatie hiervan.  
 
● GESPREKSAVOND EN OUDERPORTAAL  

Afgelopen week hebben de gespreksavonden telefonisch plaatsgevonden en 
heeft u de met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind kunnen spreken. 
Uiterlijk vrijdag 10 juli zullen de resultaten van de Citotoetsen weer zichtbaar zijn 
in het ouderportaal van parnassys. 

 
● RAPPORT  
Met het team hebben we overleg gehad over de invulling van het rapport, nu we een lange 
periode van thuisonderwijs achter de rug hebben. We hebben afgesproken dat we, ondanks 
deze bijzondere en intensieve periode, toch gewoon een rapport aan de kinderen mee willen 
geven. Een rapport dat wel wat anders is dan normaal. Exacte cijfers zouden nu een 
vertekend beeld geven. Daarom hebben we besloten dat we de resultaten van uw kind(eren) 
met een letter (goed, ruim voldoende, voldoende, matig, onvoldoende) zullen beoordelen, 
zodat u toch op de hoogte bent van hoe uw kind ervoor staat. De zaakvakken worden in 
groep 6 t/m 8 wel beoordeeld met een cijfer, omdat de kinderen gewoon voor deze toetsen 
hebben kunnen leren. Daarnaast hebben we een extra onderdeel toegevoegd aan het 
rapport: thuisonderwijs. Bij dit onderdeel geven we ook met een letter aan hoe de inzet van 
uw kind tijdens deze periode van thuisonderwijs is geweest. Uiteraard zal er op het rapport 
ook een persoonlijk woordje voor de kinderen staan. In het rapport zijn ook de uitslagen van 
de citotoetsen weer toegevoegd. De kinderen krijgen op donderdag 16 juli aanstaande hun 
rapport. 
 
● MEESTER-EN JUFFENDAG  

Op vrijdag 10 juli is het feest in de hele school! Alle juffen, de meester en 
het onderwijsondersteunend personeel vieren op die dag hun verjaardag. 
Via de leerkracht van uw kind ontvangt u hier meer informatie over. We 
gaan er een gezellige en feestelijke dag van maken!  
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● TERUGKOPPELING OUDERAVOND OUDERBETROKKENHEID 3.0 
Op 14 januari jl. hebben we een ouderavond over ouderbetrokkenheid 3.0 gehouden. 
Hierover heeft u op 21 februari een inhoudelijke terugkoppeling ontvangen. Tijdens 
deze ouderavond zijn ook een aantal aandachtspunten en suggesties naar voren 
gekomen. Deze hebben wij geëvalueerd en in overweging genomen. In de bijlage  
vindt u de uitwerking hiervan. 

 
● DOORDRAAIDAG 
Op maandagochtend 13 juli zullen we voor het eerst een doordraaidag houden (zie bijlage 
ouderbetrokkenheid). Groep 8 zal hierbij assisteren en in elke groep de tafels voor en na het 
doordraaien schoonmaken:) 
 
● LAATSTE SCHOOLDAG / CALAMITEITENDAG 
De laatste schooldag van dit schooljaar is op donderdag 16 juli. Om 15:15 uur begint de 
zomervakantie. Vanaf volgend schooljaar zal de calamiteitendag niet meer op de laatste 
schooldag voor de zomervakantie gepland worden, maar op een lange dag in de één na 
laatste schoolweek. Zodat we bij een calamiteit ook de marge-uren (van een lange dag) 
kunnen inzetten. Alleen als er gedurende het schooljaar geen calamiteiten zijn geweest, zijn 
de kinderen op deze dag vrij en zullen we met het team een studiedag houden. Als er wel 
een calamiteit is geweest is het een gewone lesdag voor de kinderen. 
 
● VAKANTIEROOSTER 
Het vakantierooster voor schooljaar 2020 -2021 is al een tijdje te vinden op onze website.  
Deze week is daar een wijziging in aangebracht en dat betreft de calamiteitendag (zie bericht 
hierboven). Volgend schooljaar is er één studiedag gepland op maandag 1 maart 2021, dit is 
aansluitend aan de voorjaarsvakantie.  
 
● 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 met de kinderen 

10 juli Studiemiddag team 

13 juli Doordraaidag groep 1 t/m 7 

14 juli Afscheidsavond groep 8 

15 juli Afscheid groep 8 op school 

16 juli Rapport  

16 juli Laatste schooldag: de vakantie begint om 15:15 uur 

17 juli Calamiteitendag: kinderen vrij 

20 juli t/m 28 augustus Zomervakantie 

 
● BIJLAGEN: 

○ Terugkoppeling ouderavond ouderbetrokkenheid 
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https://deschelp.csgdewaard.nl/onze-school/schoolvakanties

