
 WEEKBRIEF 27 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 €45,70 opgehaald voor Kika. De Kika- meter staat nu op €238,73. We 
naderen het doel, maar hoe meer hoe beter! De Kidsraad is een 
KiKa-Kerst-Actie aan het voorbereiden, meer informatie volgt. 
 
● TREFWOORD  
Aanpassen doe je niet zomaar even. Het vraagt iets van je. Daar kun je een aantal vragen bij 
stellen. In de Bijbelverhalen gaat het over Ruth en Boaz die gaan trouwen. Hun geluk wordt 
bekroond met de geboorte van een zoon.  
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Loskopen - Ruth 4:1 -12 
● Het komt goed - Ruth 4: 13-22 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 

● Aankondiging van de geboorte van Johannes - Lucas 1 
● De geboorte van Johannes - Lucas 1 

 
● KWINK 
Volgende week starten we met les 7, deze les gaat over ‘kwaliteiten van de ander’ 
(competentie: besef van de ander). De kinderen leren te vertellen wat de ander al kan 
(onderbouw) en de kwaliteiten van de ander te benoemen (midden-en bovenbouw). De 
Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw, midden- en bovenbouw): 

 
● WEET WAT DE ANDER AL KAN!  
● KEN JE KWALITEITEN VAN DE ANDER! 

 

● KINDERPOSTZEGELS 
De kinderen uit groep 7 en 8 hebben ondanks de beperkende maatregelen het fantastische 
bedrag van €6.032,- opgehaald! Totaal is er 7,6 miljoen opgehaald voor ruim 90.000 
kinderen die geen veilig thuis hebben. Onze school deed voor de 14e keer mee en daar 
hebben we een bronzen certificaat voor ontvangen (zie foto onder de agenda). 
 
● VOORLEESKAMPIOEN DE SCHELP 
2 klassen, 4 boeken, 4 fantastische voorlezers en een echte ervaren 
jury.....! Wat waren ze goed en wat had de jury het moeilijk tijdens de 
finale van de voorleeswedstrijd. Wat zaten ze in spanning toen de jury de 
uitslag bekend maakte: “De winnaar is….. Vera uit groep 7!”. 
Van harte gefeliciteerd Vera en veel succes in de volgende ronde. 
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● SINTERKLAASFEEST 
De school is door de ‘seizoenstafels-ouders’ weer gezellig versierd. 
Vanmorgen vonden de kinderen een lekkere traktatie in hun schoen of laatje. Maar dat niet 
alleen, in groep 1 t/m 4 lag ook deze brief van Sinterklaas (zie onderaan). Hij komt bij ons 
op bezoek, maar …… wanneer blijft nog een verrassing!  
 
Sinterklaas en zijn trouwe Pieten zullen we corona-proof ontvangen. Dit jaar dus geen 
welkom op het plein, we maken er in de school een gezellige ochtend van.  
 
Het binnenbrengen van de surprises gebeurt door de kinderen dus zonder hulp van 
een ouder. Dat kan op donderdag 3 december van 15:30 uur tot 16:00 uur of op vrijdag van 
8:00 - 8:20 uur. 
 
● AGENDA 

 
● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN  
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Datum Activiteit 

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 

Datum Activiteit 

2 december Gratis Workshop Pietendans voor kinderen van 4 t/m 
8 jaar. Van 15:00 uur tot 16:00 uur bij Studio 
Gwendolyn in ‘s Gravendeel  

https://www.youtube.com/watch?v=8yZr4tptLQ8&feature=youtu.be
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