
 

 WEEKBRIEF 15 januari 2021 

 
● TREFWOORD  
Ons oor is krachtiger dan we misschien denken. Dat wat we horen brengt ons in beweging, 
laat ons vertellen, zet ons aan het werk en laat ons zien wat eerst nog verborgen was. 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Twee vrienden en twee huizen - Lucas 6: 46-49 
● Schatgraver - Mattheüs 13: 44-46 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 

● Bethesda - Johannes 2 
● De bruiloft te Kana - Johannes 5 

 
● LIEF EN LEED 
We zijn blij dat juf Denise Kanters, na een lange periode van herstel, weer bijna volledig aan 
het werk is en ons kan ondersteunen bij de noodopvang. 
 
● REKENBLOBS 
Alle kinderen vanaf groep 3 hebben een account voor rekenblobs, dit is 
een educatieve game, waarin de kinderen oefenen met het automatiseren 
van de rekenvaardigheden. Het is belangrijk dat de kinderen dit 
onderhouden. Tijdens deze periode van online lesgeven is het een goed 
moment om de kinderen hier (extra) mee aan het werk te zetten. Vanaf 
groep 4 kunnen ze ook met taalblobs aan de slag voor het oefenen van 
spelling. Voor meer informatie kunt u bij de leerkracht terecht. 
 
● NATIONALE VOORLEESDAGEN 

 
Aanstaande woensdag starten de nationale voorleesdagen. Ondanks de 
schoolsluiting hebben we een manier gevonden om hier in alle groepen 
aandacht aan te besteden. 
Denkt u nog aan de verrassingstas van de bibliotheek? Een mooi 
aanbod om het (voor)lezen te stimuleren en het leesplezier te 
bevorderen. 
https://www.bibliotheekhoekschewaard.nl/actueel/verrassingstas.html 
 
 

● ACTIEF TIJDENS CORONA 
Juist nu is het belangrijk dat kinderen in beweging blijven en hun energie lekker kwijt 
kunnen. Het helpt natuurlijk als de kinderen leuke en spannende ideeën krijgen om hiermee 
aan de slag te gaan. Hoeksche Waard Actief heeft op haar website een pagina vol met leuke 
sportieve ideeën die kinderen thuis alleen of met hun vriendjes/vriendinnetjes/ouders 
kunnen gaan doen. De komende tijd gaan we er steeds meer activiteiten als challenges en 
energizers opzetten. Neem alvast een kijkje op de site: https://bit.ly/3nCERe6. 
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https://www.bibliotheekhoekschewaard.nl/actueel/verrassingstas.html
https://bit.ly/3nCERe6


 

● SPECIAAL VOOR OUDERS: CREATIEVE OPDRACHTEN EN FILMPJES 
Grote Broer Kunsteducatie heeft samen met workshopdocenten gratis creatieve 
lesopdrachten en lesfilmpjes ontwikkeld voor ouders. De lesopdrachten sluiten aan bij de 
standaard vakken en zijn geschikt voor alle groepen. Neem snel een kijkje op de website 
https://www.grotebroer.nl/lesopdrachten-voor-thuisonderwijs/ 
 
● AGENDA 

 
● BIJLAGE 
 
 

 
 

 
De kleuters zijn thuis hard aan het werk met de opdrachten over klokkijken! 

 
 
 
 
 
 
 

2020-2021  weekbrief 16 CBS De Schelp 
 2 

 

Datum Activiteit 

20 t/m 29 januari Nationale voorleesdagen  

https://www.grotebroer.nl/lesopdrachten-voor-thuisonderwijs/

