
 

 WEEKBRIEF 9 januari 2021 

 
● TREFWOORD  
Een luisterend oor is het thema voor volgende week. Een luisterhouding is bepalend voor 
hoe we het gehoorde begrijpen en wat dat kan betekenen voor onze relatie met anderen om 
ons heen.  
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Is er wat met je oog? - Mattheüs 7: 1-5 
● Veel galm en weinig gebed - Mattheüs 6: 5-8 

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 
● Johannes de Doper - Lucas 3 
● De eerste leerlingen - Johannes 1 
 

● KWINK 
We werken nog een week over 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! 

 
 
● KWINK VOOR OUDERS 
https://vimeo.com/473860182 
 
● LIEF EN LEED  
Juf Annemieke van der Endt is in de kerstvakantie ziek geworden en blijkt besmet met het 
coronavirus te zijn. Ze is hier flink ziek van geweest en we zijn blij dat het nu weer iets beter 
met haar gaat. We wensen haar een voorspoedig herstel toe. Meester Bertwin Malenstein zal 
haar ook volgende week vervangen tijdens de online lessen.  
 
● PLUSKLAS 
Ook de plusklas is afgelopen week online van start gegaan en zal weer wekelijks op 
dinsdagmiddag plaatsvinden.  
 
● (SCHOOL) MAATSCHAPPELIJK WERK 
Corona, wanneer houdt het op? 
Dit is een vraag waar niemand het antwoord op lijkt te weten. Wel weten we dat mensen 
soms moeite hebben met alle beperkende maatregelen die de regering hiervoor inzet. Dat dit 
nodig is begrijpen de meeste mensen wel, maar moeilijk is het zeker. Voor vragen en/of 
advies kunt u gratis en vrijblijvend contact opnemen met onze school maatschappelijk 
werker Maike Schutte (zie bijlage). 
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https://vimeo.com/473860182


 

● LEESPLEZIER 
We willen het leesplezier van de kinderen graag bevorderen en bevelen daarom de actie van 
Bibliotheek Hoeksche Waard van harte aan: een verrassingstas voor kinderen. Ook is het 
mogelijk om een verrassingstas voor volwassenen aan te vragen. 
https://www.bibliotheekhoekschewaard.nl/actueel/verrassingstas.html 
 
● TYPE TRAINING 
The House of Typing heeft een typetraining ontwikkeld, gericht op de huidige bijzondere 
situatie waarbij kinderen voortdurend en intensief worden begeleid gedurende hun training. 
De begeleiding gedurende de normale schooltijden is “real-time”, hetgeen betekent dat op 
elke vraag of opmerking binnen het typeprogramma, per direct of binnen enkele minuten 
wordt gereageerd. ’s Avonds en in het weekeinde gebeurt dit binnen maximaal een uur. 
Elke week wordt gerapporteerd over de voortgang naar de kinderen, de ouders en de school. 
Mocht u interesse hebben, kunt u naar https://www.thehouseoftyping.nl/cursisten  gaan en 
eventueel een proefles doen. Ook kunt u zich via deze site inschrijven. Gebruik dan de 
cursuscode QCOR 11000. Leerlingen van onze school betalen 115 euro voor deze training. 
Betaling in termijnen is mogelijk. Na inschrijving ontvangt uw kind de welkomstmail met de 
inlogcodes voor haar/zijn training. 
 
● AGENDA 

 
● BIJLAGE 

○ Corona, wanneer houdt het op?  
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Datum Activiteit 
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