
 

 WEEKBRIEF 18 DECEMBER 2020 

 
● ZENDING 
De afgelopen week hebben we €90,40 voor Stichting Kika opgehaald. Totaal hebben we 
€434,43 opgehaald. Vanaf januari gaan we weer sparen voor ons sponsorkindje Iftu. 
 
● KIKA-KERST-ACTIE 
Trots zijn we op onze leerlingen (en ouders), trots dat ze zoveel gedaan 
hebben om geld voor stichting KiKa op te halen. De Kidsraad had €300,- als 
doel gesteld en dat hebben we alleen al met het zendingsgeld overtroffen. 
De walnoten-verkoop-actie van Yinthe en Isa werkte stimulerend, want de 
Kidsraad ging actief aan de slag om ook acties te verzinnen. Na overleg in 
groep 6 t/m 8, heeft de Kidsraad twee acties op touw gezet: walnoten 
verkopen en heitje voor een karweitje. Alle walnoten zijn verkocht en er zijn 
veel karweitjes door de kinderen gedaan: van een boodschap doen, lege 
flessen ophalen tot de tuin aanvegen…  
Milan en Emile zijn hard aan het werk gegaan en hebben voor ruim €75,- 
lege flessen ingezameld! Annelotte had het creatieve idee om een schilderij 
te maken en te veilen, dat heeft maar liefst €47,50 opgebracht! En de 
foute-kersttruien-actie was ook een enorm succes. Op één dag maar liefst 
€521,85 opgehaald én een hele school vol met vrolijke 
kersttruien/versiersels. Door de plotselinge schoolsluiting kon de KiKa-meter 
niet meer ingevuld worden en moesten we een andere manier verzinnen 
om de totale opbrengst bekend te maken. Tijdens de online-kerstviering 
hebben we bekend gemaakt dat we totaal het ongelofelijke en geweldige 
bedrag van €1423,18 opgehaald voor Stichting KiKa!! De kinderen hebben 
het thema ‘verlichten’ van Trefwoord in de praktijk gebracht: ze hebben 
laten zien hoe je een licht in de wereld kunt zijn! 
 
● KERSTVIERING 
Vrijdag hebben we in groep 3 t/m 8 online kerst met elkaar gevierd. De kinderen uit groep 1 
en 2 hebben de kerstviering op film bekeken. Ondanks dat we het liever met alle kinderen op 
school hadden gevierd, was het bijzonder om op deze manier toch het feest van het Licht te 
mogen vieren. Trefwoord heeft vanwege de schoolsluiting ook een kerstviering voor thuis 
ontwikkeld: https://www.trefwoord.nl/kerst-thuis?mc_cid=05d8ad0717&mc_eid=e13f3e24be 
 
● TREFWOORD  
In het nieuwe jaar starten we met het thema ‘horen’. Kunnen horen is belangrijk voor 
mensen, het maakt contact en communicatie mogelijk met de wereld om ons heen. Wat 
betekent het als je niet kan horen? De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Luisteren naar de leerling - Lucas 2: 41-52 
● Een bijzondere stem - Lucas 3: 1-22 

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 
● Jezus en Simeon in de tempel - Lucas 2 
● De 12-jarige Jezus - Lucas 2 
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https://www.trefwoord.nl/kerst-thuis?mc_cid=05d8ad0717&mc_eid=e13f3e24be


 

● KWINK 
Na de kerstvakantie starten we met les 8 . Deze les gaat over ‘omgaan met 
boosheid/ergernissen’ (competentie: zelfmanagement). De kinderen leren wat ze kunnen 
doen als ze boos zijn (onderbouw) en leren hun ergernissen op tijd herkennen (midden-en 
bovenbouw). De Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw, midden- en bovenbouw): 

 
● BOOS? WAT DOE JIJ?  
● VOORKOM ERGER! 
● GEÏRRITEERD? WEET WAT JE DOET! 

 
● SPELREGELS ONDERWIJS OP AFSTAND EN HYBRIDE ONDERWIJS 
Nu we de afgelopen week zo plotseling werden geconfronteerd met de schoolsluiting en wij 
vanaf woensdag gelijk met online onderwijs zijn begonnen, brengen we de bijbehorende 
spelregels onder uw aandacht. U bent inmiddels gewend dat wij online onderwijs verzorgen, 
maar in de praktijk blijkt dat heel veel scholen dit niet op deze manier doen. Zij zorgen voor 
werk waarmee de kinderen thuis zelfstandig of met hulp van de ouders aan de slag moeten 
gaan en meestal voor een aantal online contactmomenten. Het verzorgen van online lessen 
waarbij de leerkrachten aan de hele groep, of een aantal leerlingen thuis, instructie en 
ondersteuning geven vraagt veel van de leerkrachten en het is belangrijk dat zij zich daar 
goed (lees veilig) bij voelen. In de bijlage leest u de spelregels voor leerlingen, ouders 
en leerkrachten wanneer er aan de hele groep of aan een deel van de groep online 
onderwijs te geven. We willen u vragen om deze spelregels door te lezen en ook met uw 
kind(eren) te bespreken.  
 
● NOODOPVANG 
Deze week is gebleken dat het niet altijd goed werkbaar voor de leerkrachten en fijn voor de 
leerlingen is, wanneer de kinderen tijdens de noodopvang in de klas aanwezig zijn. Vanaf de 
januari zullen de kinderen vanaf groep 3 daarom, onder toezicht, op het leerplein de lessen 
volgen. Opgeven voor de noodopvang kan via het formulier noodopvang.  
 
● AGENDA 

 
● BIJLAGE 

○ Spelregels onderwijs op afstand en hybride onderwijs 
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Datum Activiteit 

21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 

4 januari Eerste online schooldag 2021 

https://forms.gle/t9HpRMTrGFjXCrt17

