
 WEEKBRIEF 20 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 €37,55 opgehaald voor Kika. 
De Kika- meter staat nu op €193,03. We zijn benieuwd hoeveel we volgende week 
ophalen…. 
 
● TREFWOORD  
Volgende week richten we ons op de vraag waarom mensen zich aanpassen. Daar zijn 
verschillende redenen voor. Ruth moet zich aanpassen aan de regels die in haar nieuwe land 
gelden.  
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Zo doen ze dat in Bethlehem - Ruth 2 
● Andere gewoontes - Ruth 3 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 

● Simson - Rechters 13 
● Simson en Delila - Rechters 16 

 
● KWINK 
We werken verder met les 6, 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! 

 
● EVEN VOORSTELLEN  
Beste ouders,  
Mijn naam is Esmee den Otter, ik ben 17 jaar oud en woon in Heinenoord. Ik ben eerstejaars 
pabostudent bij Inholland Rotterdam. Het eerste halfjaar loop ik stage in groep 7, hier ben ik 
elke donderdag te vinden. Tot nu toe ervaar ik dit als heel leerzaam en bovendien vind ik het 
erg leuk op deze school. Naast mijn opleiding ben ik werkzaam als caissière bij de Dirk in 
Oud-Beijerland.  
Met vriendelijke groet, Esmee den Otter 
 
● TSO herhaalde oproep: 
Beste ouders, vorige week heeft u kunnen lezen dat er open diensten zijn in het team van 
TSO-medewerkers. We zijn blij dat we Nathalie Brouwer kunnen verwelkomen. Samen met 
Maaike zal zij op maandag groep 1/2b draaien.  
We zijn nog steeds hard op zoek naar mensen voor de volgende groepen: 
-maandag groep 7 in de even weken 
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-dinsdag groep 3 
-donderdag groep 3 
-donderdag groep 4 
Op dit moment zijn de kosten per overblijfdag € 1,25. Graag willen we dat zo houden. Maar 
als bovenstaande dagen niet ingevuld worden, zijn we genoodzaakt om een pedagogisch 
medewerker in te huren, dat betekent dat de kosten voor alle groepen 3 tot 4 keer hoger 
uit gaan vallen.  Informatie en een keer meekijken? Welkom! Vraag naar José van 
Oudheusden of Lianne van Dam of stuur een e-mail naar overblijf.deschelp@csgdewaard.nl 
 
● ONDERZOEK VOEDINGSBELEID OP SCHOOL 
Vanuit JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) Hoeksche Waard is er een onderzoek actief 
naar het voedingsbeleid op de deelnemende basisscholen. Er wordt onderzocht hoe zowel de 
ouders, als de school tegen het huidige voedingsbeleid aankijken en waar er eventueel 
aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. Uw mening als ouder is daarom erg 
belangrijk. De link verwijst u door naar een 3-5 minuten durende enquête. Tevens wordt er 
onder alle ingevulde enquêtes een waardebon van de Intertoys (t.w.v. €25,-) verloot. 
https://www.survio.com/survey/d/P8H5C1Y7N7I9J5H8Y 
 
● VAN PEUTER NAAR KLEUTER NIEUWE STIJL 
Nu de ‘van peuter naar kleuterochtenden’ niet kunnen doorgaan, hebben we een andere 
manier bedacht om een kijkje in onze school te geven. De komende tijd zal er regelmatig 
een filmpje van ons op Facebook en de website verschijnen, waarin we een deel van ons 
onderwijs in de schijnwerpers zetten. 
 
 ‘Een kijkje in De Schelp’ deel 1 
Juf Bianca de Jonge neemt jullie mee naar de taal- en 
rekendanslessen, door Sport- en Dansstudio Binnenmaas, bij ons 
op school. 
 
Door ons Facebookbericht te delen, helpt u ons om onze school 
onder de aandacht te brengen bij ouders die op zoek zijn naar een 
school voor hun peuter. 
 
● OPBRENGST BOEKENMARKT ‘BIJ ARIE’ 
De kinderboekenweek-verkoopactie heeft voor onze school het bedrag van €75,- opgeleverd. 
Inmiddels heeft elke groep daarvan een boek voor in de klas uitgezocht.  
Het blijkt dat nog niet alle facturen betaald zijn, namens Bij Arie de vraag om dit z.s.m. in 
orde te maken. 
 
● NIEUWE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKER 
Mijn naam is Maike Schutte.  
Ik ben de schoolmaatschappelijk werker op basisschool De Schelp. U kunt bij het 
schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag 
en school gerelateerde problemen/ zorgen, anders dan leerproblemen. Het 
schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst door indien 

nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de 
hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg met u als ouders. 
Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk nauw contact met 
de intern begeleider van de school. Het schoolmaatschappelijk werk 
maakt onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het 
Jeugdteam Binnenmaas/Strijen. 
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Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het 
schoolmaatschappelijk werk of het Jeugdteam thuis hoort, dan kunt u als ouder contact 
opnemen met de leerkracht van uw kind, met de intern begeleider van de school of 
rechtstreeks met mij via onderstaande contactgegevens. 

Ik ben bereikbaar op maandag (even weken), dinsdag, woensdag (oneven weken) en 
donderdag via:  

Telefoonnummer: 06-55 88 10 46 of per e-mail: m.schutte@kwadraad.nl 

● SINTERKLAASFEEST 
Deze week hebben de kinderen uit groep 5 t/m 8 lootjes 
getrokken. Van de ouderraad hebben ze een envelop met 
€7,50 ontvangen om een cadeautje voor hun klasgenootje 
te kopen. Op vrijdag 4 december vieren we het 
Sinterklaasfeest op school en op die dag nemen de kinderen 
hun cadeautje, in een surprise, en een gedicht mee naar 
school. Volgende week leest u meer over het 
Sinterklaasfeest bij ons op school. 
  
● AGENDA 
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Datum Activiteit 

20 november Finale Voorleeswedstrijd groep 7 en 8 

26 november Kidsraad 

2 december Studiemiddag team 

4 december Sinterklaasfeest 

15 december Kerst Crea Middag groep 1 t/m 8 

17 december Kerstviering op school ( ‘s avonds) 

21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 
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