
 

 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2020 

 
● ZENDING 
We sparen nog één week voor KiKa. De Kidsraad heeft als doel gesteld om minimaal €300,- 
op te halen voor dit goede doel. Deze week hebben we €56,75  opgehaald voor Kika. De 
Kika- meter staat nu op €344,50. We hebben het doel gehaald! Zelfs al meer en daar komt 
de opbrengst van de KiKa-Kerst-Actie nog bij: heitje voor karweitje, walnoten verkoop en de 
foute kersttruiendag… 
 
● CHEQUE VOOR KIKA 
Yinthe en Isa uit groep 8 hadden donderdag wel een hele 
mooie verrassing. Ze overhandigde hun cheque ter waarde 
van €153,- voor KiKa! En dat brengt de teller op €497,50. 
Nadat de Kidsraad voor het goede doel KiKa gekozen had, is 
Yinthe gaan nadenken hoe ze hier geld voor kon ophalen. De 
walnotenboom in hun tuin bracht haar op het idee en samen 
met Isa is ze walnoten gaan verkopen. Wat een prestatie, 
initiatief en betrokkenheid #trots! 
 
● WALNOTEN VERKOOP VOOR KIKA 
Yinthe is dan wel door haar voorraad walnoten heen, op school hebben we nog ongeveer 20 
zakjes te koop voor €3,- per pond. Wees er dus snel bij! 
 
● TREFWOORD  
In de derde adventsweek bereiden we ons voor op het Kerstfeest. Dit doen we aan de hand 
van het thema ‘Verlichten’.  
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● De geboorte van Jezus - Matteüs 1 
● Vreemd bezoek - Matteüs 2 
● Jezus van Nazareth - Matteüs 2  

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 

● De herders - Lucas 1 
● De wijzen - Lucas 2 

 
● KWINK 
We werken nog een week 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! 
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● AFSCHEID 
Juf Karin van den Berg tobt al geruime tijd met haar gezondheid. Gelukkig gaat het nu de 
goede kant op, maar het volledige herstel zal langere tijd in beslag nemen. Ze heeft daarom 
besloten om per 1 januari 2021 eervol ontslag te nemen, zodat ze zich volledig op haar 
herstel kan gaan richten. Juf Annelore Metz zal haar tot de zomervakantie vervangen.  
 
Juf Karin van den Berg is bijna 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Haar schoolcarrière is ze 
in Spijkenisse begonnen, waar ze 17 jaar gewerkt heeft. Inmiddels is ze al bijna 23 jaar 
werkzaam op De Schelp. De laatste jaren was ze het vaste gezicht in groep 6. We vinden het 
heel jammer dat we afscheid van haar moeten nemen, maar begrijpen haar besluit. Als alle 
Covid perikelen achter de rug zijn, komt ze graag als vrijwilliger bij ons op school 
ondersteunen, dit is een mooi vooruitzicht!  
 
● LIEF EN LEED  
Juf Bianca de Jonge (groep 1/2b) gaat vanaf woensdag genieten van haar 
zwangerschapsverlof. We wensen haar goede weken en een voorspoedige bevalling toe. Juf 
José van Meeningen zal haar vervangen. Inmiddels is zij al geruime tijd een bekend gezicht 
in groep 1/2b! 
  
● SINTERKLAASFEEST 
Wat een feest was het vorige week vrijdag! De kinderen hebben genoten 
van het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten en andersom ook. 
Sinterklaas en zijn Pieten waren gecharmeerd door de lipsync battles van 
groep 5-6 en groep 7-8. 
 
● KERSTVIERING 
Op donderdagavond 17 december vieren wij het kerstfeest met elkaar op De Schelp. Wij 
vieren het kerstfeest dit jaar 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 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.  
 
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.  
We willen u vragen uw kind(eren) bij de aangegeven plaatsen op te halen en duidelijke 
afspraken over het ophalen met uw kind(eren) te maken. 
We rekenen op uw medewerking. 
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● HACK SHIELD (bericht van de gemeente Hoeksche Waard) 
Kinderen zijn steeds vaker online. Ze spelen games, appen en brengen veel tijd op social media door. 
Een mooi tijdsbedrijf, al kent dit online leven ook een keerzijde. Omdat kinderen zich niet bewust zijn 
van de gevaren die ze online lopen zijn ze een kwetsbare groep en makkelijke prooi voor hackers en 
andere online criminelen. Als gemeente hechten we veel waarde aan de online veiligheid van 
kinderen. Daarom roepen we als gemeente op kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud om 
HackShield te spelen en Junior Cyber Agent van de gemeente te worden.  
 
HackShield is een transmediale Cybersecuritygame die kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud 
weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Kinderen worden Cyber Agents die niet alleen zichzelf, maar 
ook hun omgeving (ouders, opa's, oma's, broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes en andere 
familieleden en bekenden) beschermen tegen online criminaliteit.  
 
De gemeente Hoeksche Waard heeft zich bij HackShield aangesloten om cybercriminaliteit aan te 
pakken en de jeugd digitaal vaardig te maken. Daarom loopt de komende weken een campagne 
waarin we de kinderen uit de gemeente oproepen om HackShield te spelen en zich te ontpoppen tot 
Junior Cyber Agents. Aan het eind van de campagne worden de beste spelers officieel gehuldigd.  

www.joinhackshield.nl 
 
 
● AGENDA 

 
● BIJLAGE 
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Datum Activiteit 

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 

http://www.joinhackshield.nl/

