
 WEEKBRIEF 6 NOVEMBER 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’. Deze week hebben we het 
fantastische bedrag van €82,22 opgehaald voor Kika! De Kika- meter staat nu 
op €113,28. We zijn benieuwd hoeveel we volgende week ophalen…. 
 
● TREFWOORD  
De komende drie weken gaan we het hebben over ‘aanpassen’. Wel of niet aanpassen? Vrij 
of gedwongen? Aanpassen aan de groep of jezelf blijven? We doen dit aan de hand van de 
verhalen uit het Bijbelboek Ruth. 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Op reis naar een ander land - Ruth 1: 1-6 
● Ruth gaat mee naar Israël - Ruth 1: 7-22 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 

● De schenker en de bakker - Genesis 40 
● De dromen van de farao - Genesis 41 

 
● KWINK 
Volgende week werken we met les 5 deze les gaat over kiezen (competentie keuzes maken). 
De kinderen leren een eigen keuze te maken (onderbouw) en ze leren dat hun keuze 
gevolgen heeft voor de groep (midden-en bovenbouw). De Kwink van de 
week is (respectievelijk onderbouw, midden- en bovenbouw): 
 

● KIES MAAR ZELF!  
● GEBRUIK DE KEUZE-CHECK! 

 
● EVEN VOORSTELLEN 
Beste ouders,  
Mijn naam is Noa Luijendijk, 21 jaar oud en ben 2e jaars Pabostudent aan de CHE (Ede). Tot 
en met november mag ik bij de kleuters stagelopen, daarna zal ik tot en met februari bij 
groep 3 stagelopen. Ik zal er standaard maandag en dinsdag zijn en af en toe een hele 
week. Tot nu  toe heb ik de stage al als een erg leerzame tijd mogen ervaren. Hopelijk zal 
dat ook zo zijn in groep 3! Tot ziens! 
 
● STUDIEMIDDAG SCHOOLONTWIKKELING 
Dit schooljaar richten wij ons op: 
✓ Didactisch handelen; 
✓ Onderwijs & ICT; 
✓ Meer-en hoogbegaafdheid; 
✓ Rekenen. 
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Dit lijkt heel veel, maar we zijn er de voorgaande jaren al mee gestart 
en hebben al (voorbereidende) stappen gemaakt. Dit schooljaar en de 
komende schooljaren ligt de focus op deze ontwikkelpunten. Voor deze 
ontwikkelpunten hebben we kwaliteitsteams opgericht. De leerkrachten 
zijn allemaal aangesloten bij een kwaliteitsteam. Elk kwaliteitsteam gaat 
aan het werk met de ontwikkelpunten. Ze stellen doelen, doen 
onderzoek, raadplegen de literatuur en koppelen dit terug naar het 
team.  
De studiemiddag van vrijdag 30 oktober stond in het teken van het 
rekenonderwijs, waaronder automatiseren en onderwijs & ICT. Samen 
met het kwaliteitsteam rekenen hebben we de doelen van de eerste 
periode geëvalueerd en aandachtspunten voor de komende periode 
besproken. Het kwaliteitsteam onderwijs & ICT heeft op originele wijze 
de doelen voor de komende periode geïntroduceerd. De introductie 
‘boterham met pindakaas’: programmeren zonder computer zorgde voor 
veel plezier en lol (zie bericht op onze facebookpagina: facebook.com/deschelpputtershoek).  
 
● WEEK VAN RESPECT 
Maandag start de week van respect. Wat kinderen jong leren nemen zij de rest 
van hun leven mee. Respectvol samenleven begint daarom op school. In alle 
groepen wordt hier volgende week aandacht aan besteed.  
. 
● WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID 
Van vrijdag 6 t/m 13 november wordt er in de groepen 7 en 8 extra aandacht 
besteed aan mediawijsheid. Zij doen mee aan ‘Mediamasters’. Spelenderwijs 
maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van media. Ze gaan aan de slag met 
onderwerpen als WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws (zie bijlage). 
 
● FIETSENREKKEN 
Samen met de Kidsraad hebben we het plein waarop de fietsen geparkeerd worden opnieuw 
ingedeeld. Het ziet er nu een stuk overzichtelijker uit en er is meer ruimte om de fietsen te 
parkeren. De Kidsraad helpt elke ochtend goed mee om ‘parkeeraanwijzingen’ te geven: de 
fietsen moeten namelijk in (of ter hoogte van) de fietsenrekken geparkeerd worden.  
 
● GESPREKSAVOND 
Op donderdag 19 november staat onze tweede gespreksavond gepland. In september 
hebben de oudervertelgesprekken plaatsgevonden, waarbij u samen met de leerkracht de 
belangrijkste zaken van uw kind besproken heeft. Half februari staan de rapportgesprekken 
gepland.  
De gespreksavond van 19 november is op aanvraag van de ouders. Heeft u behoefte aan 
een gesprek of heeft u dringende zaken die u wilt bespreken, dan kunt u intekenen voor een 
gesprek. Als er vanuit de leerkracht behoefte is voor een gesprek zal u hiervoor benaderd 
worden.  
Volgende week ontvangt u van de groepsleerkracht van uw kind een document met data en 
tijdstippen, waarop u kunt intekenen. 
Vanwege de corona-maatregelen zullen deze gesprekken via de hangout (of telefonisch) 
plaatsvinden en over meerdere dagen verspreid worden.  
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● AGENDA 

 
● BIJLAGEN: 

○ Mediamasters 
 
 
 

 
De kidsraad 
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Datum Activiteit 

6 november Nationaal schoolontbijt 

6 t/m 13 november Mediamasters groep 7 en 8 

9 t/m 15 november Week van respect 

9 november Medezeggenschapsraad 

16 t/m 20 november Voorlopige adviesgesprekken groep 8 

16 november Ouderraad 

16 t/m 27 november Gespreksavond 2 (groep 1 t/m 7) 


