
 

 WEEKBRIEF 19 FEBRUARI 2021 

 
● ZENDING 
De komende periode sparen we weer voor ons sponsorkind Iftu Bullo Dube uit Ethiopië. Elke 
maandag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje in de klas doen. Deze week hebben 
we €10,05 opgehaald. Totaal hebben we nu €27,15 opgehaald.  
 
● TREFWOORD  
Voelen en denken is het thema van deze week. Kinderen worden zich ervan bewust dat we 
behalve ons verstand ook ons gevoel inzetten als we voor keuzes komen te staan. Ze 
ontdekken hoe het inzetten van ons gevoel het leven kan verrijken. Ze komen erachter dat 
gevoel kan helpen, maar ook in de weg kan zitten. En dat het soms goed is je verstand erbij 
te houden. 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● Genezing op de sabbath - Mattheüs 12: 9-14 
● De blindgeborene - Johannes 9 

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn: 
● De verloren zoon - Lucas 15 
● Jezus zegent de kinderen - Mattheüs 19 

 
● KWINK 
We gaan nog een week verder met les 12. In deze les staat een ander 
helpen centraal. Ze leren een ander op een goede manier te helpen. De 
Kwink van de week is: 
 

○ Vraag of je kunt helpen - onderbouw 
○ Geef de juiste hulp! - middenbouw 
○ Code help? Geef de juiste hulp! - bovenbouw 

 
● GYM 
De komende tijd zullen de gymlessen buiten plaatsvinden op het pleintje naast de Kees 
Verkerkhal (zie mail 2 maart voor meer informatie). 
 
● OPROEP TUSSENSCHOOLSE OPVANG 
Beste ouders, wij hebben u heel hard nodig! Wij hebben op verschillende dagen van de week 
open diensten en willen heel graag het team van TSO-medewerkers uitbreiden. 
 
We zijn hard op zoek naar mensen voor de volgende groepen: 
- maandag groep 3 en 6 
- donderdag groep 4 en 6 en 8 
 
Bij groep 3 en 4 staat u samen met een medewerker die er al langer is. Groep 6 en 8 staat u 
alleen voor de groep, maar dat is een half uurtje, de rest van de tijd staat u samen met 
andere medewerkers op het plein tijdens het buiten spelen. Misschien trekt deze informatie u 

2020-2021  weekbrief 20  CBS De Schelp 
 1 

 



 

over de streep, want het is zo belangrijk dat het team groter wordt willen wij het op de 
huidige manier nog kunnen uitvoeren. 
Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover en uw kinderen blijven gratis over op de 
dagen dat u aanwezig bent. 
Wilt u geen vaste dag, maar af en toe helpen als het u uitkomt, geef u op als inval, ook daar 
zijn we heel blij mee. 
Informatie en een keer meekijken? Welkom! Vraag naar José van Oudheusden of stuur een 
e-mail naar overblijf.deschelp@csgdewaard.nl 
 
● STUDIEDAG 
De studiedag van afgelopen maandag stond in het teken van de schoolontwikkeling en 
scholing. ‘s Ochtends hebben we weer stappen gemaakt op het gebied van onze 
aandachtspunten van dit jaar, waaronder rekenen en het beleidsplan coöperatief leren. 
Daarnaast hebben informatie gehad over de taken van de contactpersoon van de school. 
Binnenkort ontvangt u daar meer informatie over. De middag stond in het teken van de 
scholing EDI (Expliciete Directe Instructie); het doel van de les en feedback geven stond 
deze middag centraal. De komende weken gaan de leerkrachten hier in de groepen hard 
mee aan de slag. 
  
● VAN PEUTER NAAR KLEUTEROCHTEND  
De geplande van ‘peuter naar kleuterochtend’ op 17 maart aanstaande, kan door de huidige 
maatregelen niet doorgaan. Individuele rondleidingen zijn, met inachtneming van de 
maatregelen en op afspraak, wel mogelijk. 
Kent u iemand die op zoek is naar een school voor hun peuter, dan kunt aangeven dat ze 
van harte welkom zijn voor een rondleiding door onze school! 
Aanmelden voor een rondleiding kan via de website https://deschelp.csgdewaard.nl/contact, 
een mail te sturen naar deschelp@csgdewaard.nl of door telefonisch contact op te nemen 
078-6761661 
Geef het door! 
 
● AGENDA 

 
● BIJLAGEN 

○  

2020-2021  weekbrief 20  CBS De Schelp 
 2 

 

Datum Activiteit 

2 t/m 31 maart  Schoolproject ‘Reis door de ruimte’ 

8 t/m 19 maart Citotoetsen vanaf groep 3 

10 maart Biddag voor gewas en arbeid 

10 maart  School op Seef plein les voor groep 1 t/m 4 

15 t/m 19 maart Week van de kwinkkriebel 
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