
 WEEKBRIEF 16 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 €27,45 opgehaald, dat brengt het totaal op €174,85 
 
● NIEUW ZENDINGSDOEL 
Vanaf de herfstvakantie tot de kerstvakantie gaan we sparen voor een ander goed doel. De 
Kidsraad heeft dit goede doel uitgezocht. Zij vertellen hoe ze tot dit doel gekomen zijn en 
waar het geld voor bestemd is. 
 
● KIDSRAAD 
Wij hebben in onze klas gevraagd voor welke doelen we willen gaan sparen. Totaal 
waren er 7 doelen en daar is is uiteindelijk 1 doel uitgekomen en dat is Kika.  
Dierenlot en Ouderenfonds waren ook goede kansen maar Kika had de meeste 
stemmen. In de Kidsraad hebben we besproken welk doel uit groep zes , zeven en 
acht gekomen is en dat was allemaal Kika dus de keuze was makkelijk. We hoefden 
niet te stemmen. Kika is een stichting tegen kinderkanker en het geld dat je er aan 
geeft wordt aan onderzoek besteed,  zodat er medicijnen worden ontwikkeld tegen 
kinderkanker. Het doel van Kika is dat de genezingskans van kinderkanker met 95% 
wordt vergroot. Guus en Yinthe 
 
● TREFWOORD  
Na de herfstvakantie starten we met het thema Strijden. Strijd is van alle tijden: om te 
overleven vechten mens en dier tegen elkaar, tegen een overstroming, tegen eenzaamheid, 
tegen het coronavirus. Strijd maakt deel uit van de natuur en daarmee ook van ons 
wereldbeeld. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. In de Bijbelverhalen gaat het over 
Gideon, die de strijd aangaat tegen de vijanden van het volk Israël. 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Held die je bent - Rechters 6: 1-24 
● Baäl staat voor paal - Rechters 6: 25-32 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 

● Jacob ontmoet Esau - Genesis 31 
● Jozefs dromen en de jas - Genesis 36 

 
● KWINK 
Na de herfstvakantie gaan we nog een week verder met 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! 

2020-2021  weekbrief 6 CBS De Schelp 
 1 

 



● VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
De brief voor betaling van de ouderbijdrage is van de week verstuurd (zie mail 13 oktober), 
denkt u er nog aan om deze te betalen? Met deze ouderbijdrage kunnen een aantal leuke 
extra’s door het schooljaar voor de kinderen en leerkrachten worden georganiseerd. Dank! 
 
● SCHOOL OP SEEF 
Dankzij de inzet van de SoS vrijwilligers hebben ook de kinderen van groep 5 t/m 7 hun 
fietsvaardigheden kunnen oefenen. De vrijwilligers zien dat deze lessen effect hebben! 
 
● VAN PEUTER NAAR KLEUTEROCHTEND AFGELAST 
Vanwege de aangescherpte (corona) maatregelen kan onze geplande 
'van peuter naar kleuterochtend' op 30 oktober a.s. niet doorgaan. 
Ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind kunnen in 
plaats van een open ochtend een privé rondleiding door de school 
krijgen (uiteraard met inachtneming van de maatregelen). Helpt u 
mee om dit onder de aandacht te brengen? 
 
● AGENDA 
Datum Activiteit 

19 t/m 23 oktober Herfstvakantie 

26 oktober Keyboardles groep 7 en 8 

30 oktober Studiemiddag team 

2 t/m 6 november Week van respect 

4 november Dankdag voor gewas en arbeid 

5 november Gastles groep 7 en 8 Bureau Halt 

6 november Nationaal schoolontbijt 

 
● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
Datum Activiteit 

19 t/m 23 oktober Activiteiten Herfstvakantie Hoeksche Waard Actief 
 

 
● BIJLAGEN: 

○ Activiteiten Herfstvakantie Hoeksche Waard Actief 
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