
 WEEKBRIEF 11 SEPTEMBER 2020 

 
● ZENDING 
Ook in dit schooljaar sparen we voor ons sponsorkind Iftu Bullo Dube uit Ethiopië. Elke 
maandag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje in de klas doen. Deze week hebben 
we €19,45 opgehaald, dat brengt het totaal op €52,70 
 
● TREFWOORD  
We gaan verder met 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 andere…. De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Met Mozes in de woestijn - Exodus 18: 13 -27 
● De tien geboden - Exodus 19 -31 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 

● Kaïn en Abel - Genesis 2 
● Noach bouwt een ark - Genesis 5 

 
● LIEF EN LEED 
Juf Denise Kanters (onderwijsassistente) wordt aanstaande woensdag 
geopereerd aan haar voet en zal een paar weken niet op school zijn. We wensen haar veel 
sterkte en een voorspoedig herstel toe.  
 
● KWINK 
We werken nog een week verder met de eerste les, met het thema  ‘een 
prettige groep’. De kinderen leren samen met de anderen te werken aan een 
prettige en veilige groep (deze les hoort bij de competenties: besef van jezelf 
en besef van de ander). De Kwink van de week is: 

● WERK SAMEN AAN EEN PRETTIGE GROEP! - onderbouw 
● VEILIGE GROEP? DIE MAAK JE SAMEN! - midden-en bovenbouw 

 
● VERKOUDHEID 
Afgelopen week werd bij zowel de kinderen als het personeel duidelijk dat er al 
verkoudheidsvirussen rondgaan en zij daardoor niet naar school konden komen. We hebben 
de eerste vervangingen alweer gehad, terwijl we nog maar in de tweede schoolweek 
zitten….. 
We willen u vragen om uw kind bij verkoudheidsklachten thuis te laten totdat de klachten 
over zijn. Als uw kind een corona test heeft gehad, moet hij/zij thuisblijven totdat de uitslag 
bekend is. Als u twijfelt of uw kind naar school mag, kunt u gebruik maken van de 
‘beslisboom’ (zie bijlagen) of de online vragenlijst beslisboom. 
 
● OUDERVERTELGESPREKKEN OP AANVRAAG 
Elk schooljaar houden we in de eerste schoolweken de 
oudervertelgesprekken om zo samen met de ouders een goede start te 
maken. Het doel van deze gesprekken is om samen te praten over het 
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welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Wij vinden het belangrijk om zo het schooljaar 
te beginnen. Deze oudervertelgesprekken zullen van donderdag 17 t/m dinsdag 22 
september plaatsvinden op het schoolplein of via de hangout. We kunnen ons voorstellen dat 
niet iedereen zich daar gemakkelijk bij voelt en daarom zijn de gesprekken dit jaar op 
aanvraag van de ouders (en soms ook op uitnodiging van de leerkracht). Daarnaast vragen 
we van alle ouders om het vragenformulier in te vullen en z.s.m. in te leveren. Vandaag 
ontvangt u van de groepsleerkracht informatie over deze gesprekken en het vragenformulier. 

 
● SCHOOLBRENGWEEK 
Maandag 14 september start de SCHOOLBRENGWEEK! Net als voorgaande jaren willen wij 
hier als school weer aandacht aan schenken. In deze week is er extra aandacht voor de 
manier waarop je naar school komt. Want lopen of fietsen naar school is: 

● Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je 
leerprestaties; 

● Goed voor de verkeersveiligheid bij school; 
● Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen; 
● Goed voor het milieu; 
● ... en het is nog eens leuk ook!  

De Kidsraad heeft op hun eerste vergadering gesproken over hoe wij 
hier als school nog extra aandacht aan kunnen besteden. Zij hebben 
een challenge tussen de groepen bedacht, waar uiteraard een prijsje 
mee te verdienen valt:)  
Vandaag krijgen alle leerlingen een envelop mee met daarin een 
ouderbrief informatie over de schoolbrengweek en de wedstrijd 
(ouder-kind challenge) waarmee ook nog wat te winnen valt.  
Floor Vermeulen: "Schoolbrengweek en scholenwedstrijd: doe mee!" 
 
● STAGIAIRES 
Afgelopen week zijn Anwer en Andrea (stagiaires onderwijsassistent) bij ons op school 
begonnen. Anwer op maandag en dinsdag in groep 1/2b en Andrea van woensdag t/m 
vrijdag in groep 8. Volgende starten ook twee stagiaires van de PABO bij ons op school: 

● Noa Luijendijk (tweedejaars) op maandag en dinsdag in groep 1/2a 
● Esmee den Otter (eerstejaars) op donderdag in groep 7 

We wensen hen een fijne en leerzame tijd bij ons op school toe! 
 
● EVEN VOORSTELLEN 
Vandaag stelt Liza (stagiaire bewegingsonderwijs) zich aan u voor: 
 
Beste ouders/verzorgers van CBS de Schelp, 
Mijn naam is Liza Rosmolen en ik zal het aankomend jaar van begin september tot januari 
mijn minor bewegingsonderwijs doen. Dat betekent dat ik iedere donderdag stage zal komen 
lopen bij meester Rowin om zo te leren mijn eigen gymles te geven. Dit doe ik in combinatie 
met mijn Pabo opleiding op Hogeschool Rotterdam. Volgend jaar zal ik mijn vierde en laatste 
jaar ingaan, waarna ik zowel voor de klas als in de gymles zal mogen geven. Ik heb er zin in 
en hoop uw kinderen binnenkort van goede gymlessen te kunnen voorzien! 
Groetjes, 
Liza Rosmolen 
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● MEET THE PARENTS 
Op woensdag 9 september was de eerste "Meet the parents" bijeenkomst. 
Op de ouderavond over Ouderbetrokkenheid in januari dit jaar, kwam onder andere naar 
voren dat een aantal ouders graag wat meer met elkaar in contact zouden willen komen. Dit 
ging met name over nieuwe ouders van zowel kleuters als van kinderen in hogere groepen 
die door bijvoorbeeld een verhuizing nieuw bij ons op school zijn. Ze zouden graag van 
elkaar willen horen hoe dingen geregeld zijn op onze school, ideeën uit willen wisselen etc. 
 
Woensdag was het zover. Een aantal ouders kwam naar het 
schoolplein om met elkaar kennis te maken onder het genot 
van een kopje koffie of thee en iets lekkers. Aan de jonge 
kinderen die nog niet op school zitten was ook gedacht; er was 
limonade, fruit en speelgoed. Er werd met elkaar gesproken 
over de kinderen, het reilen en zeilen in de groepen, werk, 
vakantie en uiteraard ook over de Corona maatregelen.  
Het was fijn om elkaar even iets langer dan normaal bij het hek 
van het schoolplein te zien en spreken. De volgende "Meet the 
parents"is op woensdag 7 oktober. U bent van harte welkom! 
 
● AGENDA 
Datum Activiteit 

14 t/m 18 september Schoolbrengweek (School op Seef) 

14 september Keyboardles groep 4, 6 en 7a 

14 september Ouderraad 

15 september Prinsjesdag 

17 september (t/m) en 22 
september 

Oudervertelgesprekken  

21 t/m 25 september Week tegen pesten 

21 september Keyboardles groep 4, 6 en 7a 

23 september School op Seef (praktische verkeersles) groep 1 t/m 4 

 
● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
Datum Activiteit 

19 september World Cleanup Day - 10.00- 11:00 uur Maximaplein Puttershoek 
https://www.worldcleanupday.nl/ 

 
● BIJLAGEN: 

○ Beslisboom groep 1 en 2: Mag mijn kind naar school? 
○ Beslisboom groep 3 t/m 8: Mag mijn kind naar school? 
○ Flyer Cleanup Day 
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