
 WEEKBRIEF 30 OKTOBER 2020 

 
● ZENDING 
Van de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie sparen we voor het goede doel KIKA. 
De Kidsraad heeft dit doel, na overleg in hun groepen, gekozen. Ze hebben als doel 
gesteld om minimaal €300,- op te halen voor dit goede doel. De stand houden ze bij 
op de ‘Kika-meter’. De eerste week hebben we €31,06 opgehaald voor Kika. Dit is 
een mooi bedrag om mee te starten….. 
 
● TREFWOORD  
We werken nog één week verder over thema Strijden. Het deelthema van de komende week 
is ‘strijdvragen’. Strijd, in allerlei vormen, hoort nu eenmaal bij het leven. Dat betekent niet 
dat je daar geen vragen over mag stellen.  
Als Gideon de strijd tegen de vijanden opneemt, moet hij het met een handjevol mannen 
doen. Gaat dit om een onhaalbaar gevecht of om de overtuiging dat een strijd niet draait om 
spierkracht maar om geloof? 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Een vreemde in Gideonsbende - Rechters 6: 33 - 7: 8 
● Een hoop herrie - Rechters 7 en 9 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 

● Jozef in de put - Genesis 37 
● Jozef bij Potifar - Genesis 39 

 
● LIEF EN LEED 1 
Juf Bianca de Jonge (groep 1/2b) mag vanwege haar zwangerschap en de richtlijnen van het 
RIVM niet meer voor de groep staan. Zij zal zowel thuis, als op school ondersteunende en 
andere werkzaamheden verrichten. Juf José van Meeningen komt haar vanaf vandaag 
vervangen. We heten juf José van Meeningen weer van harte welkom bij ons op school! 
 
● LIEF EN LEED 2 
Juf Denise Kanters (onderwijsassistent) is na een medische ingreep al een aantal weken 
thuis, we wensen haar veel sterkte toe en hopen haar binnenkort weer bij ons op school te 
verwelkomen.  
 
● KWINK 
Volgende week werken we met les 4: deze les gaat over opkomen voor elkaar (competentie 
relaties hanteren). De kinderen leren te zeggen wat ze willen zeggen (onderbouw) en 
op te komen voor anderen in de groep (midden-en bovenbouw). De Kwink 
van de week is (respectievelijk onderbouw, middenbouw en bovenbouw): 
 

● RUZIE? ZEG WAT JE WIL!  
● GEDOE IN DE GROEP? DOE IETS! 
● CONFLICT? WERK MEE AAN DE OPLOSSING! 
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● NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 
Vrijdag 6 november ontbijten we op school. De kinderen leren waarom het zo belangrijk 
is om goed te ontbijten: 
✓ ontbijten geeft energie; 
✓ ontbijten levert voedingsstoffen; 
✓ ontbijten helpt je stoelgang; 
✓ ontbijten is gezond; 
✓ ontbijten is lekker en gezellig! 

Meer informatie over het Nationaal Schoolontbijt vindt u op www.schoolontbijt.nl/ouders of 
in de bijlage. Het ontbijt is in de eigen groep en de kinderen hoeven niks mee te nemen. 
Mocht uw kind een allergie hebben die nog niet bij ons bekend is, dit graag aan de 
leerkracht doorgeven. 
 
● TSO-MEDEWERKER IETS VOOR U? 
Groep 4 zoekt op donderdag een TSO-medewerker. 
Groep 3 zoekt op donderdag ook een TSO-medewerker.Wie komt ons team versterken? Ook 
tijdelijk of als inval is bespreekbaar. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover. De 
TSO-medewerkers zijn aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 11:45 – 13:15 uur. 
Kom gerust een keer mee kijken !  
Stuur vrijblijvend een e-mail naar Lianne op: overblijf.deschelp@csgdewaard.nl  
 
● UITNODIGING JEUGDCLUBS 
Vanuit de Hervormde kerk in Puttershoek hebben we een aantal jeugdclubs. Te weten 
Juni-JOR voor kinderen van groep 4, 5 en 6 en JOR-Young voor groep 7, 8 en de 1e 
middelbare school. Dan hebben we ook nog de JOR dat is de groep vanaf de 2e middelbare 
school. Naast deze clubs hebben we ook een kinderkoor ‘een vrolijk geluid’ dat is voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

We willen jullie uitnodigen om eens te komen kijken op deze gezellige clubs. Je hoeft niet 
naar de kerk te gaan om deel te mogen nemen. De clubs hebben allemaal wel een christelijk 
karakter en we zullen met respect met elkaar omgaan. In de bijlage staan de verschillende 
uitnodigingen voor de komende periode. We hopen velen van jullie te zien😊  

● AGENDA 
Datum Activiteit 

4 november Meet the Parents! 

4 november Dankdag voor gewas en arbeid 

5 november Gastles groep 7 en 8 Bureau Halt 

6 november Nationaal schoolontbijt 

6 t/m 13 november Mediamasters groep 7 en 8 

9 t/m 15 november Week van respect 

 
● BIJLAGEN: 

○ Uitnodiging Jeugdclubs en Kinderkoor 
○ Ouderbrief Nationaal Schoolontbijt 
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http://www.schoolontbijt.nl/ouders

