
 WEEKBRIEF 10 JULI 2020 

 
● ZENDING 
In de afgelopen week hebben we €25,65 opgehaald voor ons sponsorkind Iftu Bullo Dube uit 
Ethiopië. Dat brengt het totaal vanaf de volledige opening van de school op €111,70 
 
● TREFWOORD  
We sluiten het schooljaar af met een slotweek en kijken met de kinderen terug op het 
voorbije schooljaar. We delen de mooie en minder mooie momenten met elkaar om zo het 
schooljaar op een goede manier af te ronden.  
Het Bijbelverhaal voor de komende week is: 

● Oefenen - Lucas 9 
 

Het Bijbelverhaal voor groep 1 en 2 is:  
● Jona - Jona 1 en 2 

 
● KWINK 
In de laatste schoolweek blikken we terug op de Kwinklessen van het afgelopen schooljaar. 
Het thema is dan ook: Terugblikken op de Kwink-slagen. Tijdens deze les leren de kinderen 
aan de slag te gaan met de Kwink-slagen.  
De Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw, midden- en bovenbouw): 
 

➢ Tot Kwink! 
➢ Check de Kwink-slagen! 

 
 
● EVEN VOORSTELLEN 
Mijn naam is Denise Kanters, 
Ik ben getrouwd met Theo Kanters, en heb 2 tieners van de leeftijd 16 en 18 jaar. 
Wat fijn dat ik een onderdeel mag uitmaken van het team De Schelp. 
Ik stap positief in mijn rol als onderwijsassistente en in eventmanager. 
Mijn hobby's zijn: koken, knutselen en kleding naaien. 
 
● RAPPORT EN OUDERPORTAAL 
Donderdag 16 juli is de laatste schooldag en krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. 
Vanaf donderdagmiddag kunt u het rapport ook inzien op het ouderportaal. De resultaten 
van de landelijke toetsen zijn nu alweer zichtbaar in het ouderportaal. 
 
● MEESTER-EN JUFFENDAG  
Vandaag was het in alle groepen feest en dat was bij binnenkomst al te zien! Veel 
kinderen hadden vandaag verkleedkleren aan of mooie kleren aangetrokken. De 
meester, juffen en onderwijsondersteunend personeel zijn enorm verwend, 
bedankt! In alle groepen was het een feestelijke en gezellige boel! 
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● AFSCHEID JUF JOSÉ VAN MEENINGEN 
Op deze dag hebben de kinderen ook al een beetje afscheid genomen van juf José 
van Meeningen. Ze werd door alle kinderen van de school verrast door het, bij 
toerbeurt,  zingen van een zelfgemaakt lied. Ook hadden alle kleuters nog een 
verrassing voor haar en was er een echte poppenkastvoorstelling geregeld. Een 
dag vol met verrassingen en om niet te vergeten! Met het team zullen we op de 
laatste donderdag afscheid van haar nemen.  
 
● AFSCHEID JUF NAOMI REEDIJK 

 
Ook juf Naomi Reedijk heeft vandaag afscheid genomen van de kinderen uit 
groep 7. Drie jaar lang is zij onderwijsassistent in deze groep geweest en de 
kinderen zullen haar dus volgend schooljaar wel gaan missen. Om ervoor te 
zorgen dat juf Naomi Reedijk de kinderen niet zo snel zal vergeten, hebben ze 
een paraplu met een persoonlijke boodschap aan haar gegeven! 
 

 
● DOORDRAAIDAG 
Op maandagochtend 13 juli zullen we voor het eerst een doordraaidag houden (zie bijlage 
ouderbetrokkenheid weekbrief 3 juli). Groep 8 zal hierbij assisteren en in elke groep de tafels 
voor en na het doordraaien schoonmaken:) 
 
● AFSCHEID GROEP 8 
Voor groep 8 zit de basisschooltijd er bijna op en gaan ze de stap naar het voortgezet 
onderwijs maken. Dinsdagavond is de afscheidsavond in de Drie Lelies en zullen ze de 
musical, waarvoor ze al weken hard aan het oefenen zijn, opvoeren in Alcazar. Dankzij een 
aantal sponsors hebben we de entreeprijs laag kunnen houden. We willen iedereen, die op 
welke wijze dan ook, de musical gesponsord heeft, hier hartelijk voor bedanken! Woensdag 
zal groep 8, op iets aangepaste traditionele wijze, afscheid nemen van alle kinderen van 
school en rond 12:00 uur zullen zij de school verlaten…. 

 
● MUSICAL GROEP 8 
Dinsdagmiddag 14 juli zal de generale repetitie van de 
musical in de Drie Lelies  plaatsvinden. De kinderen op 
school kunnen via een livestreamverbinding de musical 
volgen. 
 
● JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2020 -2021 
De nieuwe jaarplanning is weer af (zie bijlage). In de eerste schoolweek van het nieuwe 
schooljaar ontvangt een mooie papieren versie om thuis te bewaren. Alle activiteiten die tot 
nu toe bekend zijn, staan hierop vermeld. In de agenda van de weekbrief staat altijd een 
update. 
 
● CADEAUTJE VAN DE BIBLIOTHEEK 

Blijven lezen is belangrijk, ook in de zomervakantie. De bibliotheek 
deelt daarom een cadeautje uit: gratis e-books én luisterboeken 
voor het hele gezin (zie bijlage). Daarnaast hebben ze nog een 
extra winactie voor de jeugd:  
Vanaf 1 juli kunnen kinderen van 6 tot 18 jaar op 
vakantiebieb.nl/win, laten weten welk boek in de VakantieBieb hun 
favoriet is. Ze maken dan kans op een Beats Solo Pro koptelefoon.  
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https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb/win.html?cid=cn:vakantiebieb_var:po2_cre:winactie_np:onderwijsinformatie_c:eml_sc:emlc


● AGENDA 
Datum Activiteit 

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: 

○ Flyer VakantieBieb 
○ Jaarplanning schooljaar 2020 -2021 

 
SPONSORS MUSICAL BEDANKT! 
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