
 WEEKBRIEF 3 DECEMBER 2020 

 
● ZENDING 
We sparen nog twee weken voor 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 €48,55 opgehaald voor Kika. De Kika- meter 
staat nu op €287,28. We naderen het doel, maar hoe meer hoe beter! Maandag 
ontvangen de kinderen en u informatie over de KiKa-Kerst-Actie. 
 
● TREFWOORD  
In de adventsweken bereiden we ons voor op het Kerstfeest. Dit doen we aan de hand van 
het thema ‘Verlichten’. Kerstfeest is een lichtfeest: kaarsjes, sterretjes, verlichte kerstbomen, 
straten en etalages. In dit thema ontdekken de kinderen hoe Jezus in het licht wordt gezet 
als een belangrijke, positieve en hoopvolle belofte.  
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Op weg - Matteüs 2 
● Een duister plan - Matteüs 2 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 

● Aankondiging van de geboorte van Jezus - Lucas 1 
● De geboorte van Jezus - Lucas 2 

 
● KWINK 
We gaan verder 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! 

 

● FEESTELIJK NIEUWS: BURGERSCHAP IN DE PRAKTIJK! 
Deze week heeft Ward (groep 7) te horen gekregen dat hun gezin in 
Nederland mag blijven. We zijn heel blij met dit goede nieuws! De 
afgelopen weken hebben we het met Trefwoord over het thema 
‘aanpassen’ gehad. Hierbij hebben we, naar aanleiding van het verhaal over 
Noömi en Ruth, ook gesproken over het aanpassen als je in een ander land 
gaat wonen. Ward heeft zijn ervaringen verteld en ook dat ze binnenkort 
zouden horen of ze in Nederland mogen blijven. De klas leefde met hem 
mee en met elkaar hebben we besloten dat we bij goed nieuws wel een 
klein feestje zouden vieren. En wat je beloofd hebt moet je natuurlijk ook 
doen. Twee leerlingen hebben de kar getrokken en slingers en ballonnen 
meegenomen en hebben zijn tafel en stoel versierd. Met de hele klas 
hebben we hem toegezongen. Een traktatie mocht natuurlijk niet ontbreken 
en wat past er dan beter een Hollandse Oranje donut! 
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● INSPECTIEBEZOEK 
Afgelopen maandag heeft onze school het vierjaarlijks inspectiebezoek gehad. 
Wegens corona vond dit online plaats en is het inspectiebezoek aangepast van 
een uitgebreid onderzoek naar een themaonderzoek. Vanwege deze werkwijze 
ontvangen we geen beoordeling en geen onderzoeksverslag. Wel komt er een 
vermelding op de website van de inspectie van het onderwijs.  
Onze school kwam in aanmerking voor het themaonderzoek kwaliteitsverbetering en 
leerlingpopulatie. We hebben met de inspecteur gesproken over onze drie verbeterthema’s in 
relatie met onze leerlingpopulatie: rekenen, meer-en hoogbegaafdheid en het jonge kind. 
Het was een positief stimulerend gesprek en de inspectie zag geen signalen voor verder 
onderzoek. We hebben een paar tips gehad met betrekking tot het formuleren en evalueren 
van onze doelen. Daarnaast hebben we veel complimenten gehad over hoe we als team 
werken aan de kwaliteitsverbetering bij ons op school. Sinds het laatste inspectiebezoek van 
2015 hebben we volgens de inspecteur een mooie ontwikkeling doorgemaakt op het gebied 
van ‘leren met en van elkaar’. Ook kregen we een compliment over onze open en 
transparante communicatie naar en met ouders, onder andere in de schoolgids. We zijn blij 
met en trots op dit resultaat! 
 
● STUDIEMIDDAG 
Tijdens de studiemiddag van 2 december hebben we onze laatste 
scholingsbijeenkomst coöperatieve leerstrategieën gehad.  
  
● BABYSHOWER 
Juf Bianca de Jonge (groep 1/2b) is woensdag verrast met een heuse babyshower. 
In het speellokaal hebben ze bingo gespeeld, liedjes gezongen en andere leuke 
spelletjes gedaan. De juf is door de kinderen verwend met een mooi cadeau. Juf 
Bianca de Jonge gaat vanaf de kerstvakantie met zwangerschapsverlof.  
 
● LIEF EN LEED 
Juf Denise Kanters (onderwijsassistent) is, na een lange herstelperiode, weer zachtjes aan 
begonnen. Elke week komt ze een aantal dagdelen op school en naar verwachting zal ze half 
januari haar werkzaamheden weer volledig kunnen oppakken. We zijn blij dat ze er weer is! 
 
● SINTERKLAASFEEST 
Morgen vieren we in alle klassen het sinterklaasfeest.  
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 vrijdagochtend van 8:00 - 8:20 uur. 
 
● KERSTVIERING 

Op donderdagavond 17 december vieren wij het kerstfeest met 
elkaar op De Schelp. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving 
kunnen we het kerstfeest, vanwege de corona maatregelen, niet in 
de kerk vieren. Wij vieren het kerstfeest dit jaar daarom met de 
leerkrachten en de kinderen in de klas.  
De kinderen zijn vanaf 18.15 uur welkom in de klas. De kinderen 

van groep 1 en 2 mogen via de gebruikelijke route, door één ouder, bij de buitendeur van de 
klas gebracht worden. We willen u vriendelijk verzoeken om onderling afstand te bewaren en 
niet voor het raam van de klas te blijven staan. We begrijpen dat u graag wilt wachten 
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totdat uw kind zijn/haar plekje heeft gevonden, maar dat belemmert de doorstroom. De 
kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelf naar binnen, ouders mogen niet mee het schoolplein 
op. De kerstviering start om 18.25 uur.  
 
Rond 19.15 uur sluiten we op het schoolplein de kerstviering af, door met alle leerlingen nog 
een aantal kerstliederen te zingen. Rondom de hekken mag u hiervan meegenieten, wel 
willen we u vragen om onderling afstand van elkaar te houden.  
Voor het ophalen, rond 19:30 uur, van uw kind(eren) hebben we onderstaande corona 
proof ophaalroute bedacht: 

● De groepen 1 en 2 kunnen bij de deur van hun klaslokaal worden opgehaald, we 
willen u vragen gebruik te maken van de gebruikelijke route en de maatregelen in 
acht te nemen; 

● De groepen 3 en 4 staan voor het lokaal van groep 3 en het speellokaal. Eén ouder 
per kind, mag via het hek bij de voetbalkooi het schoolplein oplopen en via het het 
hek bij de schuur/ overdekte fietsenstalling het plein met uw kind weer 
verlaten (één richtingsroute); 

● De groepen 5 en 6 verlaten het plein door het hek bij de schuur/ 
overdekte fietsenstalling; 

● De groepen 7 en 8 door het grote hek bij de schelp.  
Wilt u uw kind opvangen bij de aangegeven plaatsen? 
We rekenen op uw medewerking, het team van De Schelp 
 
● EEN KIJKJE IN DE SCHELP DEEL 2 
Het tweede deel van de ‘van peuter naar kleuterochtenden nieuwe stijl’ is te zien op onze 
website en op onze Facebookpagina# delenislief. 
 
● YOUTUBE KANAAL CBS DE SCHELP 
Filmpje gemist? Geen nood, alle filmpjes zijn nu terug te vinden op ons eigen youtube kanaal 
CBS De Schelp Puttershoek! 
 
● AGENDA 
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Datum Activiteit 

7 december Schoolarts groep 7 

15 december Kerst Crea Middag groep 1 t/m 8 

17 december Kerstviering op school ( ‘s avonds) 

21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 

4 januari Eerste schooldag 2021 

https://deschelp.csgdewaard.nl/nieuws/15036-een-kijkje-in-de-schelp-deel-2
https://www.facebook.com/deschelpputtershoek
https://www.youtube.com/channel/UCVQNQUs_zJ6qNohrxIL1KXQ

