
 WEEKBRIEF 18 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 €15,25 opgehaald, dat brengt het totaal op €67,95 
 
● TREFWOORD  
Respect tonen is het thema van volgende week. Hoe tonen kinderen 
respect voor verschillende mensen en dingen die zij in hun dagelijks 
leven tegenkomen? In de Bijbelverhalen lezen we dat het helemaal 
mis gaat als Mozes op de berg is. De Bijbelverhalen voor deze week 
zijn: 

● Het gouden kalf - Exodus 32 
● De tien geboden - Exodus 33-40 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 

● Abram naar het beloofde land - Genesis 11 
● Het beste deel - Genesis 15 

 
● LIEF EN LEED 
We zijn blij dat de operatie van juf Denise Kanters (onderwijsassistente) goed verlopen is. 
We wensen haar veel sterkte en een voorspoedig herstel toe.  
 
● KWINK 
We gaan verder met les 2, deze les gaat over het thema ‘afspraken’, deze les 
hoort bij de competentie besef van jezelf en de ander. De kinderen weten aan 
welke groepsafspraken ze zich moeten houden (onderbouw). Ze weten waarom 
goede groepsafspraken belangrijk zijn (middenbouw) en kunnen elkaar aan hun 
verantwoordelijkheid voor de groepsafspraken houden (bovenbouw). 
De Kwink van de week is: 

● KEN DE AFSPRAKEN! - onderbouw 
● AFSPRAKEN? WEET WAAROM! - middenbouw 
● AFSPRAKEN? DAAR HOUD JE JE SAMEN AAN! - bovenbouw 

 
● WEEK TEGEN PESTEN 
Het instandhouden van een veilig schoolklimaat waarin de kinderen 
met plezier naar school gaan, er aandacht is voor positieve 
groepsvorming en pesten wordt voorkomen, is een speerpunt van onze 
school. Daarom besteden we veel aandacht aan het vormen van een 
positieve groep (gouden en zilveren weken) en besteden we structureel 
aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit 
doen we met behulp van de methode Kwink. Het op een goede en 
positieve manier met elkaar omgaan is in deze methode een 
terugkerend onderwerp.  
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Volgende week is de landelijke Week tegen Pesten. Het thema van deze week is: SAMEN 
AAN ZET! Samen met je klas, het team, de hele school zijn jullie aan zet om weer op een 
prettige manier met elkaar om te gaan. In alle groepen besteden we hier volgende week 
expliciet aandacht aan. 

 
● EVEN VOORSTELLEN 
Vandaag stelt Serena (stagiaire bewegingsonderwijs) zich aan u voor: 
Beste ouders/verzorgers van CBS de Schelp, 
Mijn naam is Serena Herweijer en ik ga het aankomend  jaar beginnen aan mijn minor 
bewegingsonderwijs, dit zal in de periode september tot januari zijn. Hiervoor ga ik stage 
lopen bij meester Rowin op de donderdagen. Tijdens deze stage ga ik leren hoe ik op het 
vakgebied bewegingsonderwijs goede lessen kan neerzetten. Dit doe ik in combinatie met 
mijn Pabo opleiding op Hogeschool Rotterdam. Volgend jaar ga ik mijn laatste jaar in, aan 
het einde van mijn opleiding ben ik dan bevoegd om voor de klas te staan en gymlessen te 
geven. Ik heb er veel zin in en kijk er naar uit uw kinderen van leuke en leerzame lessen te 
voorzien. Met vriendelijke groet, Serena Herweijer  
 
● BERICHT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
De MR is ook weer vroeg begonnen met het nieuwe seizoen. De eerste vergadering starten               
we normaliter gezamenlijk met de Ouderraad (OR). Helaas was dat dit jaar niet mogelijk              
vanwege strikte Covid-19 maatregelen. 
We verwelkomen bij de personeelsgeleding een nieuw personeelslid, Sandra Russchen. Bij           
de oudergeleding heeft Yvonne Ywema voor het eerst deelgenomen aan de MR vergadering.             
Allebei van harte welkom. 
In de eerste vergadering hebben we ons jaarplan vastgesteld. Deze staat inmiddels op de              
website. In dit jaarplan staat ook onze jaarplanning wat we in de vergaderingen behandelen. 
De MR vergaderingen zijn, tot onze spijt en zolang de maatregelen van kracht zijn, besloten               
en ingekort. Ook een gezamenlijke foto van de MR wordt op een ander moment ingepland.               
Mochten er zaken zijn die de MR aangaan, dan kunt u ons altijd emailen. Dat kan op ons                  
algemene e-mailadres mr.deschelp@csgdewaard.nl. 
Wij zullen deze dan als ingekomen stuk behandelen in onze eerstvolgende vergadering. Voor             
deze en verdere informatie verwijzen we u graag door naar de website van de school. Als u                 
met uw muis op het item Ouders gaat staan, verschijnt de Medezeggenschapsraad in het              
dropdown menu. 
In de volgende weekbrief zal Yvonne Ywema zich voorstellen. 

● BERICHT VAN DE OUDERRAAD 
Nu het nieuwe schooljaar onderweg is, heeft ook de ouderraad weer de eerste bijeenkomst 
gehad. De ouderraad, ook wel de  “hulpjes voor extra activiteiten op school”, heeft zich 
gebogen over welke activiteiten door kunnen gaan rekening houdend met COVID-19, welke 
niet en hoe we creatief andere corona-proof activiteiten kunnen bedenken. Zoals u begrijpt is 
dat niet eenvoudig maar proberen we toch leuke items voor de kinderen te bedenken. Deze 
vergadering stond in het teken van de commissies verdelen en een eerste brainstorm over 
de activiteiten. We kunnen er mee aan de slag! Mocht u mee willen denken en helpen – 
neem gerust met een van ons contact op – vele handen maken licht werk! 
 
Binnenkort ontvangt u ook de brief met de vraag om de ouderbijdrage van 20 euro over te 
maken. Alhoewel deze bijdrage in Nederland vrijwillig is vanwege de wet op gratis onderwijs, 
willen we de bijdrage, als u dat kunt, van harte bij u aanbevelen om te betalen. We doen 
een beroep op ieders solidariteit, zodat de activiteiten doorgang kunnen  blijven houden. 
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https://deschelp.csgdewaard.nl/ouders/medezeggenschapsraad/algemeen


Denk hierbij aan een cadeautje rondom Sinterklaas, activiteiten rondom Kerst, Pasen, 
sportdag, kinderboekenweek en ga zo maar door. Alvast bedankt!! 
Juf Anneke van Bleek (gr 4), Corinda (Annelotte gr 6, Alexander gr 1A), Ingrid (Ninde Nova 
gr 8), Jan Henk (Rutger gr 7, Boris gr 4), Marieke (Milan gr 4, Emile gr 1B), Monie (Javy gr 
4), Nathalie (Evi gr 2B), Samantha (Daryl gr 2B), Sigrid (Yinthe gr 8), Suzanne (Loïse gr 7) 
en Tamara (Jalina gr 8, Vito gr 3) 
 
● SCHOOLBRENGWEEK 
Wat fijn om te zien dat er de afgelopen week zoveel kinderen met de fiets of 
lopend naar school zijn gekomen! De Kidsraad heeft dit goed bijgehouden in 
een grafiek, op dit moment is de uitslag nog niet bekend, maar groep 5 en 7 
gaan aan kop…. spannend! 

 
● SCHOOLREIS OP SCHOOL 
De geplande schoolreis van 30 september hebben we helaas moeten 
afgelasten (zie mail 27 augustus). Om er voor de kinderen toch een gezellige 
dag van te maken, hebben we een ‘schoolreis op school’ bedacht. Wat we gaan doen, is nog 
een verrassing, maar het sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek! 

 
● AGENDA 
Datum Activiteit 

17 t/m 22 september Oudervertelgesprekken  

21 t/m 25 september Week tegen pesten 

21 september Keyboardles groep 4, 6 en 7a 

22 september Buitenlesdag groep 1 en 2 

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

23 september Start Kinderpostzegelactie (vanaf 12:30 uur) 

28 september Keyboardles groep 5, 7b en 8 

30 september Schoolreis op school groep 1 t/m 8 

30 september Start Kinderboekenweek 

 
● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
Datum Activiteit 

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

23 september Hockeymiddag voor kinderen uit groep 2 t/m 4 (zie bijlage) 

 
● BIJLAGEN: 

○ Hockeymiddag 
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https://www.worldcleanupday.nl/

