
 WEEKBRIEF 2 OKTOBER 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 €21,25 opgehaald, dat brengt het totaal op €117,80 
 
● TREFWOORD  
Deze week gaan we een aantal aspecten van veiligheid onderzoeken. Het stellen van vragen 
is het begin van verrassende ontdekkingen, ongeziene mogelijkheden, maar brengen ook 
onrechtvaardigheid en ervaringen van onveiligheid aan het licht. 
In de Bijbelverhalen spelen veiligheid en onveiligheid ook een rol. De koning van Moab is 
bang voor het volk Israël en voelt zich onveilig. De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Haal Bileam - Numeri 22 
● De spreuken van Bileam - Numeri 23 en 24 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 

● Izaäk trouwt met Rebekka - Genesis 24 
● Jacob en Esau - Genesis 25 

 
● KWINK 
Les 3 gaat over positief communiceren (competentie zelfmanagement). De kinderen leren 
een compliment te geven (onderbouw) en om positief te communiceren (midden- en 
bovenbouw). De Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw en 
midden-en bovenbouw): 
 

● DOE ALS CONDOR. GEEF EEN COMPLIMENT!  
● DOE ALS CONDOR. ZEG HET POSITIEF! 

 
● LIEF EN LEED 
Het herstel van juf Denise Kanters (onderwijsassistent) heeft even tijd nodig. 
De komende weken zal juf Lotte Bestebreur haar op de dinsdagen en donderdagen komen 
vervangen. Zij is een oude bekende, want de afgelopen twee jaar heeft ze bij ons stage 
gelopen als onderwijsassistente en heeft ze haar studie inmiddels succesvol afgerond. We 
heten haar weer van harte welkom bij ons op school.  
 
● SCHOOLREIS OP SCHOOL 
Woensdagochtend moesten de kinderen wel even goed kijken toen 
ze het schoolplein op kwamen lopen…. want daar liepen toch wel 
heel wat onbekende figuren rond… of toch niet? Met elkaar 
hebben ze ontdekt welke historische figuren er op bezoek waren 
(lees meer op onze website). Dit was het begin van de 
Kinderboekenweek met het thema ‘En toen’, en de schoolreis op 
school. In alle groepen was er aandacht voor de 
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kinderboekenweek, een geschiedisfilm en, ondanks de regen, spelen in 
de (natuur)speeltuin! 
 

● KINDERBOEKENWEEK 
De kinderboekenweek is van start gegaan en afgelopen woensdag 
officieel geopend met het kinderboekenweeklied ‘en toen’: meezingen 
en meedansen met een aantal meiden uit groep 8! 
De komende week zal in het teken van de Kinderboekenweek staan. 
Elke dag zullen er een aantal kinderen voorlezen bij Villa Putter, de 
leerkrachten zullen gaan voorlezen in een andere groep en er komt een 
kinderboekenschrijfster op bezoek. Als klap op de vuurpijl sluiten we de 
kinderboekenweek op vrijdag 9 oktober af met een kleedjesmarkt  
(van de groepsleerkracht ontvangt u hier informatie over) én alle 
kinderen mogen die dag verkleed als een kinderboek- of historisch 
figuur naar school komen! 
 
● KINDERBOEKENMARKT BIJ ARIE 

Vanaf aanstaande maandag liggen er in de school een heleboel boeken, 
waaronder de nieuwste en populairste kinderboeken en kinderboeken 
rondom het thema En Toen. De kinderen kunnen deze boeken bekijken en, 
in overleg met u als ouder, op de bestellijst de titels aanvinken die ze 
graag zouden willen hebben. De bestellijsten moeten uiterlijk 
maandag 12 oktober weer op school ingeleverd worden. De boeken 
zullen dan nog voor de herfstvakantie geleverd worden, inclusief de factuur 

voor de bestelde boeken. 10% van de opbrengst is voor de school, hiervan kunnen wij de 
boekenkasten in de groepen aanvullen. 
 

‘Lezen is dromen met je ogen open’ 

 
● NASCHOOLSE MUZIEKLESSEN ‘ONTDEK JOUW INSTRUMENT’ 
Vanaf donderdag 15 oktober zullen er wekelijks naschoolse muzieklessen plaatsvinden in het 
speellokaal. De lessen worden gegeven door muziekmeester Jago van Dam (Muziekschool 
Hoeksche Waard), hij verzorgt momenteel ook de keyboardlessen bij ons op school (zie 
bijlage). 
 
● COMMUNICATIE SPELREGELS 
Tijdens de ouderavond over ouderbetrokkenheid in januari, is de door de ouders de 
wens uitgesproken te willen beschikken over (een overzicht met) afspraken met 
betrekking tot het communiceren tussen de leerkrachten en de ouders. Het 
kwaliteitsteam ouderbetrokkenheid is hiermee aan het werk gegaan en heeft een 
document voor u opgesteld (zie bijlage). Mocht u hier vragen over hebben dan kunt 
u terecht bij Helma Heesterman h.heesterman@csgdewaard.nl 
 
● FIETSVERLICHTINGSACTIE 
Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar in het verkeer, helemaal als ze fietsen zonder goede 
verlichting. Uit onderzoek blijkt dat met goede fietsverlichting de kans op een aanrijding in 
het donker daalt met wel 20 procent.  
Wij van De Schelp vinden het belangrijk dat onze leerlingen veilig naar school fietsen en dat 
uw kind goed zichtbaar deelneemt aan het verkeer. Daarom organiseren wij woensdag 7 
oktober voor de zevende keer een fietsverlichtingsactie. Voorheen was dit de 
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fietsverlichtingsactie van de ANWB. Dit was een vijfjarig project, in 2019 zijn we, onder de 
vlag van De Schelp, daarmee doorgegaan. 
Tijdens de fietsverlichtingsactie controleren we de verlichting én de technische staat van de 
fietsen van de leerlingen uit groep 5 t/m 8. We controleren aan de hand van een 
controleformulier van de ANWB. 
  
Dit jaar zal de fietsverlichtingsactie door Corona 
in iets andere vorm plaatsvinden. Herstelden we 
andere jaren nog kleine mankementen zoals bijv. 
het verwisselen van batterijen en het bijstellen 
van handremmen, dit jaar beperken we ons tot 
de controle. 
  
Aan de hand van het ingevulde controleformulier 
en geconstateerde mankementen kunt u, als 
ouders, actie ondernemen. Helpt u mee?  
 
● MEET DE PARENTS 
Aanstaande woensdag is de tweede ‘Meet the Parents’ bijeenkomst. Vanaf 11:15 uur bent u 
van harte welkom op het kleuterplein voor de BSO.  
 
● KLEDINGBOX 
De kledingbox is weer geleegd en heeft het mooie bedrag van €22,- opgebracht. Heeft u ook 
kleding voor de kledingbox dan kunt u met onze conciërge Rosita een afspraak maken.  
 
● AGENDA 
Datum Activiteit 

5 oktober Dag van de leraar 

5 oktober Kinderboekenschrijfster Mirjam Mous in groep 5 

5 oktober Keyboardles groep 5, 7b en 8 

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 
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● BIJLAGEN: 
○ Ontdek jouw instrument 
○ Communicatie Spelregels (ouderbetrokkenheid) 
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