
 WEEKBRIEF 9 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 €29,60 opgehaald, dat brengt het totaal op €147,40 
 
● TREFWOORD  
Onderzoek jezelf is het deelthema van deze week. In de Bijbelverhalen staan de Israëlieten 
opnieuw voor het Beloofde Land. Om erachter te komen hoe het volk het 
beste het nieuwe land kan binnentrekken, stuurt Jozua twee verkenners 
op onderzoek. 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Rondneuzen - Deuteronomium 34, Jozua 1 en 2 
● Geduld - Jozua 4 en 6 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 

● Vlucht van Jacob - Genesis 28 
● Jacob bij Laban - Genesis 29 

 
● 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! 

 
 
● EVEN VOORSTELLEN 

Hallo ouders, 
Mijn naam is Anwar Zeijpveld en ik ben zeventien jaar oud en ik woon in 
Barendrecht. Ik kom dit jaar stage lopen in klas 1-2 b op maandag en op 
dinsdag omdat ik een opleiding in Dordrecht volg om een onderwijs 
assistent te worden en dit word mijn tweede jaar op de opleiding. In de 
klas zal ik de docent helpen. Als jullie nog vragen voor mij hebben 
kunnen jullie die aan mij stellen dan dank ik iedereen die dit gelezen 
heeft en nog een fijne dag.  

 
● KINDERBOEKENWEEK 
De kinderboekenweek sluiten we vandaag af met de ‘kleedjes-boeken-verkoop’ door en voor 
kinderen. Ook mochten alle kinderen verkleed naar school komen. In groep 1 t/m 6 is een 
kleurwedstrijd en in groep 7 een schrijfwedstrijd gehouden. De winnaars zullen vandaag of 
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begin volgende week bekend gemaakt worden. De bestelformulieren (kinderboekenmarkt Bij 
Arie) kunnen t/m aanstaande maandag op school ingeleverd worden.  
 
● 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 weekbrief 2 oktober). 
 
● FIETSVERLICHTINGSACTIE 
Uit onderzoek blijkt dat 34% van de fietsers geen of geen volledige fietsverlichting voert. 
Desondanks geeft 95% van de fietsers aan het gevaarlijk te vinden om zonder verlichting in 
het donker te fietsen. Het is dan ook belangrijk je verlichting aan te zetten in het donker of 
bij slecht zicht. Niet alleen zie je zelf dan beter wat er voor je op de weg gebeurt, je valt ook 
veel beter op voor andere weggebruikers.  
 
De kinderen van groep 5 t/m 8 van onze school, kunnen 
dankzij de inzet van de vrijwilligers van School op Seef, weer 
goed verlicht op pad. Helaas hadden niet alle kinderen hun 
fiets meegenomen en is het aan hun ouders om de 
fietsverlichting goed te controleren. 
Wij bedanken de vrijwilligers van School op Seef voor hun 
tijd en inzet! 
 
● MEET THE PARENTS 
We kunnen weer positief terugkijken, ondanks het weer stonden we toch droog op het 
kleuterplein. De volgende Meet the parents is op woensdag 4 november bij de overdekte 
fietsenstalling (zie foto hierboven). Van harte welkom! 
 
● AGENDA 
Datum Activiteit 

12 oktober Keyboardles groep 5, 7b en 8 

13 oktober Start Plusklas 

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 

26 oktober Keyboardles groep 7 en 8 

 
● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
Datum Activiteit 

vanaf 15 oktober Ontdek jouw instrument, wekelijks op donderdagmiddag (De Schelp) 

 
● BIJLAGEN: 

○ Vrijwilligerswerk bij Vluchtelingen Werk Hoeksche Waard 
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