
 WEEKBRIEF 13 NOVEMBER 2020 

 
● ZENDING 
Van de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie sparen we voor het goede doel KIKA. 
De Kidsraad heeft 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 €42,20 opgehaald voor Kika! De Kika- meter staat nu op €155,48. 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 broers van Jozef naar Egypte - Genesis 41 
● De broers van Jozef gaan weer naar Egypte - Genesis 45 

 
● KWINK 
Volgende week starten alle groepen met les 6 en lopen alle groepen weer gelijk. Deze les 
gaat over ‘kwaliteiten’ (competentie besef van jezelf). De kinderen leren te vertellen wat ze 
al kunnen (onderbouw) en hun eigen kwaliteiten te benoemen (midden-en 
bovenbouw). De Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw, midden- 
en bovenbouw): 
 

● WEET WAT JE AL KAN!  
● KEN JE KWALITEITEN! 

 
● KWINK OUDERBRIEF EN KOELKASTPOSTER 
In de bijlage treft u de ouderbrief van Kwink, met informatie over les 6 t/m 10. We werken 
steeds twee weken over één les. Aan de hand van de koelkastposter (bijlage) kunt u met uw 
kind(eren) ook over de lessen van Kwink in gesprek gaan. Als u liever een uitgeprinte versie 
van de koelkastposter heeft, kunt u dit bij de leerkracht van uw kind aangeven. 
 
● LIEF EN LEED  
De verrassing voor onze jarige conciërge was supergroot (zie website). Ze 
was overweldigd door alle kinderen die een bloem, een tekening, een kaartje of 
een felicitatie kwamen brengen. Haar 60e verjaardag zal ze niet snel vergeten. 
Vorig schooljaar heeft de Ouderraad haar verjaardag ook als ‘dag van de 
conciërge’ uitgekozen en namens alle kinderen en ouders heeft ze nog een 
cadeau ontvangen. Rosita bedankt alle ouders en leerlingen voor deze 
geweldige verrassing, de bloemen, kaartjes en tekeningen. 
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https://deschelp.csgdewaard.nl/nieuws/14648-verrassing-voor-onze-jarige-rosita


● LIEF EN LEED 2 
Juf Karin van den Berg tobt al een geruime tijd met haar gezondheid. Zij heeft chronische 
luchtwegklachten en is herstellende van een beginnende longontsteking. Ze moet eerst 
volledig herstellen en haar conditie weer gaan opbouwen, voordat ze weer mag gaan 
werken. Dat betekent dat ze voorlopig op woensdag geen les kan geven in groep 4. We zijn 
blij dat juf Annelore Metz, die al een aantal keer geweest is, haar de komende weken kan 
vervangen. We wensen juf Karin van den Berg veel beterschap,  Als u wilt kunt u haar een 
kaartje sturen: Eendrachtsweg 51, 3297 AD Puttershoek. 
 
● LIEF EN LEED 3 
Het herstel van juf Denise Kanters (onderwijsassistente) verloopt niet zoals gehoopt en heeft 
nog wat tijd nodig. We hopen dat het snel de goede kant op mag gaan. Als u wilt kunt u een 
kaartje sturen naar: Anemoonstraat 36, 3261XB Oud-Beijerland. 

 
● VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
Beste ouders,  
De vrijwillige ouderbijdrage komt al behoorlijk binnen, maar we missen er ook nog een flink 
aantal. Ondanks dat het vrijwillig is, hopen we dat u bijdraagt. Het geld wordt onder meer 
gebruikt voor de Sinterklaas activiteit, inclusief de 7,50 euro voor surprises die begin 
volgende week wordt meegegeven aan de kinderen van groep 5 tot en met 8. Als u nog niet 
betaald heeft, wellicht is het u ontschoten?  
 
U kunt uw bijdrage van 20 euro per kind nog steeds overmaken op rekeningnummer NL45 
RABO 0351 195602 tnv  Stichting Ouderbijdragen De Schelp of via deze link: 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=S2bXudeRTz-paYBo_Z_CnQ 
 
● STAGE 
Afgelopen week is Lisanne Gielen, oud leerling, bij ons gestart voor een korte stage in groep 
6 en 1/2a. Komende week zal zij ook in deze groepen stagelopen. We wensen haar een 
leerzame tijd bij ons toe. 
 
● VERKEERSVEILIGE SCHOOLOMGEVING 
In navolging van de Schoolbrengweek, waarin heel veel kinderen met de fiets of lopend naar 
school zijn gekomen, is het belangrijk om te weten hoe je als ouder kunt bijdragen aan een 
verkeersveilige schoolomgeving. In de bijlage vindt u hier handvatten voor. 
 
● WAARDEVOLLE SPULLEN EN GYM 
Tijdens de gymles kunnen de kinderen hun waardevolle spullen, zoals: horloges, sieraden en 
mobiele telefoons in de daarvoor bestemde opbergbox in de gymzaal leggen. Het meegeven 
van waardevolle spullen naar school of de gymles draagt altijd een risico met zich mee, u 
kunt hiervoor zelf een verzekering afsluiten.  
 
● TSO DRINGENDE OPROEP 
Doordat er open plaatsen ontstaan is de TSO dringend op zoek naar nieuwe 
TSO-medewerkers. De reden waarom mensen (tijdelijk) stoppen zijn zeer divers: verhuizing, 
het volgen van een opleiding of zwangerschapsverlof. Daarom deze oproep.  
We zijn op zoek naar iemand voor de maandag in de even weken voor groep 7. 
En voor de volgende groepen hebben we ivm de groepsgrootte twee medewerkers nodig. 
Wie kan er wekelijks helpen op: 
Maandag bij groep 1/2b 
Dinsdag bij groep 3 
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Donderdag bij groep 3 
Donderdag bij groep 4. 
Reacties graag via email naar Lianne of José op overblijf.deschelp@csgdewaard.nl 🍽  Een 
keer vrijblijvend meekijken kan natuurlijk altijd.  
Een hartelijke groet, José van Oudheusden en Lianne van Dam. 
 
● 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.  
Via de groepsleerkracht van uw kind heeft u een document met data en tijdstippen 
ontvangen, waarop u kunt intekenen voor een gesprek. 
Vanwege de corona-maatregelen zullen deze gesprekken via de hangout of telefonisch 
plaatsvinden en over meerdere dagen verspreid worden.  
 
● AGENDA 

 
● BIJLAGEN: 

○ Ouderbrief 2 Kwink 
○ Koelkastposter Kwink 
○ Flyer Verkeersveilige schoolomgeving 
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Datum Activiteit 

16 t/m 20 november Voorlopige adviesgesprekken groep 8 

16 november Ouderraad 

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

17 november Plusklas 

19 november Bureau Halt voor groep 7 en 8 

20 november Finale Voorleeswedstrijd groep 7 en 8 

4 december Sinterklaasfeest 


