
 WEEKBRIEF 25 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 €28,65  opgehaald, dat brengt het totaal op €96,60 
 
● TREFWOORD  
Onderzoeken is het nieuwe thema. Onderzoeken zit in ons DNA. Het begint met een 
nieuwsgierige houding in positieve zin. De onderzoekende houding kan heel nuttig en zelfs 
noodzakelijk zijn. Zonder onderzoek is het bijvoorbeeld moeilijk voor een arts om een 
diagnose te stellen. In de Bijbelverhalen stuurt Mozes twaalf mannen op onderzoek uit.  
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Op onderzoek uit - Numeri 13: 1-24 
● Tien tegen twee - Numeri 13 en 14 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 

● Bezoek aan de tent - Genesis 15 
● Izaäk - Genesis 21 

 
● LIEF EN LEED 
Juf Naomi (voorheen onderwijsassistente bij ons op school) is op 20 september de trotse 
moeder geworden van Zoë! We wensen haar en Chris veel geluk met haar. Als u het leuk 
vindt om een kaartje te sturen kan dat naar: Prins Bernhardstraat 53, 3262 SM 
Oud-Beijerland. 
 
● KWINK 
We werken nog een week 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 

 
EVEN VOORSTELLEN 

Vandaag stelt Andrea (stagiaire onderwijsassistent) zich aan u voor: 
Mijn naam is Andrea de Lijser, ik ben 19 jaar oud en ik zit op het moment in mijn 
examenjaar van de opleiding onderwijsassistent. Het komende jaar zal ik op de woensdag, 
donderdag en vrijdag stage lopen in groep 8 bij juf Yvette Lefevere. Ik zal onder andere 
extra uitleg geven, leerlingen apart begeleiden en af en toe lessen geven. 
Ik heb voor de opleiding onderwijsassistente gekozen omdat, ik het leuk vind om kinderen te 
stimuleren, te helpen bij het leren en om ervoor te zorgen dat ze het beste uit hunzelf halen. 
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Verder vind ik het zelf altijd leuk om creatief bezig te zijn buiten mijn school en stage om, 
maar ook wanneer ik les geef of kinderen begeleid doe ik dit graag op een creatieve manier. 

● BERICHT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
Goedendag allemaal, 
Via deze weg stel ik mij graag aan u voor. Mijn naam is Yvonne Ywema 
en ik ben de moeder van Anna (groep 6) en Veerle (groep 1/2a). Mijn 
achtergrond is gezondheidswetenschapper en ik werk voor een medisch 
technologisch bedrijf, waar ik mij met name bezighoud met het 
begeleiden van wetenschappelijk onderzoek. 
Vanaf heden neem ik zitting in de MR en zet ik mij vol enthousiasme in 
voor de zaken waarmee de MR zich bezighoudt. Op deze wijze vind ik 
het erg leuk meer betrokken te raken met het beleid van de school waar 
mijn kinderen toch een heel groot gedeelte van de dag doorbrengen. 

 
● SCHOOLBRENGWEEK- WINNAAR- VEILIGE BUURT 
En…. de winnaar is….. 
GROEP 7!! Slechts één keer is er iemand uit deze groep met de auto naar school gebracht. 
De kinderen van de Kidsraad hebben de uitslag bekend gemaakt in de groepen.  
Nu is het natuurlijk de uitdaging voor alle kinderen en ouders om dit vol te houden, om zo 
met elkaar te gaan voor de verkeersveiligheid en gezondheid van de kinderen.  
 
Daarnaast is het belangrijk om het vol te houden voor de buurtbewoners. Met name de 
bewoners van de Hazelaarstraat ervaren veel overlast van hardrijdende en dubbel 
geparkeerde auto’s, tijdens de breng- en haaltijden van de scholen. Nu er ook nog 
renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd in de omringende straten, is het extra vol en 
daardoor onoverzichtelijk voor de kinderen die op de fiets naar school komen. 
Laten we samen de uitdaging aan gaan, door de auto zoveel mogelijk thuis te laten staan! 
 
● SCHOOLREIS OP SCHOOL 
Woensdag 30 september zal in het teken van de Kinderboekenweek staan. Rondom het 
thema ‘En toen..’ hebben we een programma voor deze ochtend bedacht. De gymlessen 
zullen gewoon doorgaan. Mochten er afwijkende gymtijden zijn, dan zullen de 
groepsleerkrachten u hiervan op de hoogte stellen. De ochtend start om 8:30 uur op het 
schoolplein, waar we de Kinderboekenweek in stijl zullen openen. Als u wilt komen kijken 
mag dat vanachter de hekken, dus niet op het plein. Er zullen foto’s gemaakt worden, zodat 
u het achteraf op uw gemak kunt bekijken.  
 
● KINDERBOEKENWEEK 
Het thema van de kinderboekenweek is ‘En Toen’. Zoals u 
begrijpt wordt de uitvoering anders dan andere jaren. We 
hebben allerlei leuke ideeën geopperd en sommige zijn 
vanwege de complexiteit niet uitvoerbaar. Al met al hebben we 
toch een aantal leuke activiteiten bedacht: 

● Woensdag 30 september 8:30 uur: speciale opening op het plein (zie schoolreis op 
school); 

● Maandag 5 oktober krijgt groep 5 bezoek van de schrijfster Mirjam Mous; 
● In de week van 5 oktober wordt er veel voorgelezen, door en voor de leerlingen; 
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● Op vrijdag 9 oktober mogen de kinderen verkleed - als een kinderboek of historisch 
figuur - naar school komen.  

● Op vrijdag 9 oktober, aan het einde van de ochtend,  is er een kleedjesmarkt met 
boekenverkoop door de kinderen (nadere informatie volgt in de volgende weekbrief). 

● In de groepen werken we bij de knutsellessen (en mogelijk bij andere lessen) aan het 
thema En Toen van de kinderboekenweek. 

De kinderboekenweek commissie, Bianca en Anneke. 
 
● KINDERBOEKENMARKT BIJ ARIE 
Dit jaar is er geen kinderboekenmarkt op school, waarbij ouders en leerlingen gezamenlijk 
naar school komen. De jaarlijkse kinderboekenmarkt verzorgd door boekwinkel Bij Arie zal op 
een andere manier plaatsvinden: 

● alle groepen krijgen 5 boeken te leen, waaronder de nieuwste en populairste 
kinderboeken en kinderboeken rondom het thema En Toen: 

○ de kinderen kunnen de boeken in de klas bekijken; 
○ de kinderen krijgen een bestellijst met die titels mee, hieruit kunt u als ouder 

samen met uw kind een keuze maken; 
○ de bestellijsten worden op school ingeleverd; 
○ de boeken, inclusief factuur, worden op school geleverd; 

● 10% van de opbrengst is voor de school, hiervan kunnen wij de boekenkasten in de 
groepen aanvullen; 

● voor meer boeken kunt u terecht in de boekwinkel Bij Arie. 
 
● SCHOOL OP SEEF 
Afgelopen woensdag was de eerste praktische verkeersles 
van dit schooljaar. De leerlingen uit groep 1 t/m 4 hebben, 
onder begeleiding van de verkeersvrijwilligers, hun 
verkeersvaardigheden geoefend, onder andere het 
oversteken bij een zebrapad. We bedanken de SoS 
vrijwilligers voor hun inzet en tijd! 
 
● SCHOOLFOTOGRAAF 
Het bezoek van de schoolfotograaf is verzet van 25 mei 
naar 8 juni. 
 
● AGENDA 
Datum Activiteit 

28 september Keyboardles groep 5, 7b en 8 

30 september Schoolreis op school groep 1 t/m 8 en Opening Kinderboekenweek 

30 sept t/m 11 oktober Kinderboekenweek met diverse activiteiten 

5 oktober Dag van de leraar 

5 oktober Kinderboekenschrijfster Mirjam Mous in groep 5 

5 oktober Keyboardles groep 5, 7b en 8 
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7 oktober Fietsverlichtingsactie groep 5 t/m 8 

7 oktober Meet the parents 

9 oktober Alle kinderen mogen verkleed naar school (in thema 
Kinderboekenweek) 

9 oktober Kleedjesmarkt met boekenverkoop door en voor kinderen 

12 oktober Keyboardles groep 5, 7b en 8 

14 oktober School op Seef groep 5 t/m 7 

16 oktober Cultuurochtend 1 groep 1 t/m 8 

19 t/m 23 oktober Herfstvakantie 

 
● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
Datum Activiteit 

elke woensdag en 
vrijdagmiddag 

Kinderworkshops (zie bijlage) 

 
● BIJLAGEN: 

○ Kinderworkshops 
 

KINDERPOSTZEGELS BESTELLEN?  
SCAN DE QR CODE OF VRAAG EEN LEERLING UIT GROEP 7 OF 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------->  
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