
WEEKBRIEF 19 MAART 2021

● UPDATE CORONA
De afgelopen week was een spannende week. Een week waarin er veel leerlingen met
klachten thuis gebleven zijn of met klachten van school opgehaald zijn. Ook zijn er veel
kinderen getest. Tot nu toe zijn die leerlingen gelukkig allemaal negatief getest.
Waarschijnlijk gaat er een ‘gewoon’ verkoudheidsvirus rond. Een klein aantal leerlingen zit
nog in quarantaine en één leerling van onze school is tijdens deze quarantaine positief
getest. Deze leerling was tijdens de besmettelijke periode niet op school, waardoor de groep
niet in quarantaine hoefde. De leerlingen die thuis zijn kunnen (een deel van) de lessen
online volgen. Lesgeven aan de groep op school en tegelijkertijd aan één of meerdere
kinderen thuis is pittig en vergt veel van de leerkrachten. We doen in ieder geval ons best
om dit zo goed mogelijk te laten verlopen.

We hebben gemerkt dat sommige kinderen langer thuis zijn gebleven, dan volgens de
richtlijnen nodig is. Wij als school zijn blij met de medewerking en het begrip van jullie als
ouders. Hier willen we jullie voor bedanken! Wel willen we vragen om dit nog even vol te
houden, totdat de berichten wat positiever worden.

● 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 het mooie bedrag van €37,25 opgehaald. Totaal hebben we nu €96,04 opgehaald.

● TREFWOORD
Het thema kiezen staat ook volgende week centraal. Keuzes maken, beslissingen nemen,
knopen doorhakken; oordelen en veroordelen; besluiteloosheid, nonchalance of
betrokkenheid, zijn onderwerpen die aan bod komen.
De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● De tien meisjes - Mattheüs 25: 31-46
● Jezus kiest voor een ezel - Mattheüs 21: 1-17

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:
● De tien meisjes - Mattheüs 25
● De intocht in Jeruzalem - Mattheüs 21

● KWINK
Volgende week starten we met les 13: groeien in Kwink. De kinderen weten
wat zij dit schooljaar nog willen leren met Kwink en waarin ze willen groeien
(zelfmanagement). De kwink van de week is:

● Iets leren? Oefenen maar! - onderbouw
● Leren? Jij bent aan zet! - middenbouw
● Weet wat je wil leren! - bovenbouw
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● VERKEERSVRIJWILLIGERS SCHOOL OP SEEF
Het is hartverwarmend om in één week vier nieuwe verkeersvrijwilligers te mogen
verwelkomen! We zijn blij met de betrokkenheid van jullie ouders om tijd te investeren in de
verkeersvaardigheden en inzichten van onze kinderen. Fijn dat we hier samen de schouders
onder kunnen zetten. Meer weten over de praktische verkeerslessen van School op Seef?
Dan kunt u contact opnemen met Aad Raijer, coördinator van de verkeersvrijwilligers
aad@raijer.nl of bij Helma Heesterman h.heesterman@csgdewaard.nl 078-6761661

● TSO VRIJWILLIGERS
In tegenstelling tot de positieve reacties op de oproep voor verkeersvrijwilligers, zijn er
helaas geen reacties gekomen op de oproep voor TSO vrijwilligers. We begrijpen dat
wekelijks meedraaien met de overblijf best een grote belasting is. Er zijn echter heel veel
kinderen die meerdere dagen per week gebruik maken van de overblijf. Om te zorgen dat
we hier genoeg begeleiders voor hebben, zijn we gestart met het zoeken naar andere
oplossingen. Onze onderwijsassistente juf Denise Kanters zal (tijdelijk) meedraaien met de
overblijf om zo de gaten in het overblijfrooster te vullen. Ook zijn we ons aan het oriënteren
op aanwenden van professionele overblijfkrachten, dit zal dan wel een prijsverhoging voor
het overblijven tot gevolg hebben. Voor informatie over het meedraaien met de overblijf kunt
u een e-mail sturen naar overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

● REIS DOOR DE RUIMTE
Stukje bij beetje verschijnen er in de klassen planeten, ruimtestations, raketten,
astronauten…. In de kleuterklassen wordt er in alle hoeken gewerkt en gespeeld over de
ruimte. De kinderen verdiepen zich in dit onderwerp onder andere met Faqta (onze methode
voor wereldoriëntatie vanaf groep 3). De kinderen tekenen en knutselen over de ruimte
tijdens de crealessen en verzamelen en lezen boeken over de ruimte.

We hebben een tip gekregen dat er boekhandel ‘Bij Arie’ boeken over de ruimte op voorraad
zijn en als ze niet aanwezig zijn, gaat bestellen snel!

Boekentips:
○ FRANKIE

Dit is een prentenboek over een jongetje die een robot bouwt
om naar de maan te gaan;

○ Riet en Piet naar de maan
Dit is een Avi meegroei boek 6+  het niveau begint bij Avi start
en het verhaal loopt door tot Avi M4;

○ Ruimte atlas
Dit boek heeft 4 uitklapbare pagina's waarin alles over de
verschillende planeten, seizoenen en de standen van de maan
wordt uitgelegd (geschikt tot groep 8);

○ 100 waanzinnige weetjes over de ruimte.
Mooi boek voor de bovenbouw van de basisschool.

● AGENDA
Datum Activiteit

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

29 maart Verkeersexamen theorie groep 7
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31 maart Afsluiting schoolproject ‘Reis door de ruimte’

1 april Paasviering en (verzorgde) Paaslunch op school.
Continurooster: 14:00 uur uit.

2 april Goede Vrijdag: kinderen vrij

5 april Tweede Paasdag: kinderen vrij

● BIJLAGEN
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