
 

 WEEKBRIEF 21 januari 2021 

 
● TREFWOORD  
Verdienen is het thema voor de komende weken. Het woord verdienen kun je gebruiken als 
je wilt aangeven dat je, wanneer je een prestatie levert, daarvoor iets mag terugverwachten. 
Voor wat hoort wat. Toch? Deze week ontdekken kinderen dat het niet altijd zo eenvoudig is.  
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Zacheüs - Lucas 19:1-15 
● De arbeiders in de wijngaard - Mattheüs 20: 1-16 

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 
● Wonderbare visvangst - Lucas 5 
● Storm op het meer - Lucas 8 

 
● LIEF EN LEED 
Op 16 januari jl. is juf Bianca de Jonge bevallen van een gezonde zoon, ze noemen hem 
Mees! We wensen hen veel geluk toe.  
 
● ONLINE VOORLEESONTBIJT 
Ondanks de schoolsluiting hebben we toch een (online)voorleesontbijt kunnen 
realiseren. In alle groepen is er door een leerling, een ouder of een juf 
voorgelezen en mochten de kinderen ontbijten.  
We hopen dat er thuis ook veel wordt voorgelezen, want voorlezen is niet 
alleen ontzettend gezellig en leuk, maar speelt ook een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van een kind. 

● Voorlezen vergroot de woordenschat; 
● Voorlezen stimuleert de fantasie; 
● Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te 

concentreren; 
● Voorlezen daagt uit om zelf te lezen; 
● Voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen; 
● Voorlezen vergroot de liefde voor boeken; 
● Voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen; 
● Door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind 

ook gestimuleerd om actief met taal aan de slag te gaan. 
 
● LATEN WE ER SAMEN WAT VAN BAKKEN 
‘Laten we er samen wat van bakken!’ was de tekst bovenaan de brief van de 
ouderraad. Met deze ludieke actie van de ouderraad hebben we van het 
Voorleesontbijt toch nog een leuke activiteit kunnen maken. De ouderraad heeft 
bij alle kinderen een pak pannenkoekenmix afgeleverd, zodat er thuis een 
heerlijke lunch bereid kon worden. De ouders en kinderen hebben daar massaal 
gehoor aan gegeven, want de pannenkoeken-voorlees foto’s stromen binnen. 
Mocht u nog niet aan het bakken van pannenkoeken toegekomen zijn, niet 
getreurd want de Nationale Voorleesdagen duren nog tot 30 januari. Genoeg tijd 
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dus om een pannenkoeken-voorleeslunch te organiseren. Voorlezen is altijd van belang, ook 
als de kinderen al zelf kunnen lezen! Prentenboek top tien. 
 
● TUSSENTIJDSE VACATURE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
In de MR is een vacature ontstaan na het terugtreden van Remko Lems als voorzitter. De MR 
zoekt daarom per direct een ouder die de termijn af wil maken. Het gaat dus in eerste 
instantie om een deelname van anderhalf jaar aan de MR, met de mogelijkheid deze te 
verlengen met een volgende termijn (van drie jaar, door uzelf herkiesbaar te stellen). De MR 
vergadert ongeveer zes keer per jaar op maandagavonden. Welke positief kritische ouder 
neemt graag voor anderhalf jaar het stokje over? Stuur uiterlijk vrijdag 5 februari een mailtje 
naar: mr.deschelp@csgdewaard.nl.  
  
Wat doet de MR? 
De MR heeft verschillende bevoegdheden, zoals het recht op overleg en het informatierecht 
en heeft daarnaast verschillende speciale rechten om invloed uit te oefenen op het 
schoolbeleid. Meer hierover is te lezen op de site van De Schelp onder het kopje 
Ouders/Medezeggenschapsraad. Het is erg leuk om een kijkje in de keuken van de school te 
krijgen. Zeker in deze Corona tijd komen er veel vraagstukken op de school af. Het is 
daarom goed dat ouders worden meegenomen in de keuzes en het beleid van de school. Als 
MR-lid vertegenwoordig je de ouders en denk je mee en geef je advies aan de schoolleiding. 
Mocht je hier vragen over hebben, dan kun je contact opnemen met Yvonne Ywema of 
Leonie Dekkers 
 
● GESPREKSAVOND 16 FEBRUARI EN RAPPORT 
De gespreksavond van 16 februari wordt gewijzigd in ‘online oudergesprekken’ in de week 
van 15 t/m 18 februari. De leerkrachten van groep 3 t/m 7 zullen een intekenlijst sturen, 
waarop u kunt intekenen. De leerkrachten van groep 1 en 2 zullen zelf de ouders informeren 
over de gesprekken. De gesprekken zullen gaan over het rapport, welke de kinderen 
meekrijgen op 19 februari en over het welzijn van de kinderen.  
 
● RAPPORT 
Op vrijdag 19 februari krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun eerste rapport van dit 
schooljaar. Vanwege de schoolsluiting zijn de cijfers op het rapport opgesteld aan de hand 
van de resultaten t/m december 2020. Mocht u het rapport nog thuis hebben, wilt u dit dan 
(in overleg met de leerkracht) zo spoedig mogelijk op school afgeven bij de leerkracht van 
uw kind. 
 
● CITO 
Op dit moment wachten we het advies van Cito af wat betreft het afnemen van de midden 
toetsen voor groep 3 t/m 7. Als hier meer over bekend is, laten we u dit weten. 
 
● ADVIES GROEP 8 
Volgende week worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over werkwijze en 
het tijdpad met betrekking tot de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. 
 
● NOODOPVANG VAN 25 JANUARI T/M 8 FEBRUARI 
Nu we gehoord hebben dat de scholen in ieder geval t/m 8 februari gesloten zijn, ontvangt 
een een nieuw opgaveformulier voor de noodopvang. 
Via dit formulier kunt u aangeven wanneer u gebruik moet maken van de noodopvang. 
 
● AGENDA 
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http://www.onderwijswereld-po.nl/lezen/het-belang-van-voorlezen/?utm_source=clang&utm_medium=email&utm_campaign=Servicemail&utm_term=Basisonderwijs__%2F_4219283_Accountnr_331&utm_content=Cadeautje%2019%20jan%20Versie%20A&clangct=fde9e13d301b472f2f665c25775e202e2b767146754c757a.YWFudGFsX29yZGVycyxhYW50YWxfcHJvZHVjdGVuLG9yZGVyX3RvdGFhbA
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboektoptien/
https://deschelp.csgdewaard.nl/ouders/medezeggenschapsraad/algemeen
https://forms.gle/gFFD2swSrNFKRmr76


 

 
Pannenkoeken-voorleeslunch! 
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Datum Activiteit 

20 t/m 30 januari Nationale voorleesdagen  

1 februari Online MR en OR 

15 t/m 19 februari Online oudergesprekken groep 1 t/m 7 

15 t/m 19 februari Online adviesgesprekken groep 8 

19 februari Rapport 

22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 

1 maart Studiedag: kinderen vrij (geen noodopvang) 


