
WEEKBRIEF 2 APRIL 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 €23,15 opgehaald. Dat brengt het totaal op €151,84

● TREFWOORD
Liefhebben kan zich op verschillende manieren laten zien. Welke manieren dat zijn
ontdekken de kinderen deze week. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Maria ontmoet Jezus - Johannes 20: 1-18
● Jezus zoekt Tomas op - Johannes 20:19-31

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:
● Emmaüsgangers - Marcus 16
● Verschijning aan de leerlingen - Mattheüs 28

● KWINK
Na pasen starten we met les 14. Deze les gaat over samenwerken. De
kinderen leren samen delen en samen opruimen en op een positieve manier te
communiceren tijdens het samenwerken (relaties hanteren). De kwink van de
week is:

● Samenwerken doe je samen! - onderbouw
● Samenwerken? Doe als Condor! - middenbouw
● Samenwerken? Communiceer positief! - bovenbouw

● PAASVIERING
Vandaag hebben we in alle groepen het Paasfeest gevierd.
Na de viering waarin het verhaal van Pasen werd verteld
en er Paasliederen gezongen zijn, hebben we met elkaar
genoten van een paaslunch. De fleurige lunchtasjes met
daarin allerlei lekkernijen viel bij de kinderen in de smaak!
We bedanken de ouderraad voor deze creatieve oplossing
en al het werk wat ze eraan gehad hebben!

● FLEURIGE PAASGROET
Pasen is het feest van leven uit de dood; nieuw leven! Daarom wordt dit
feest ook in de lente gevierd; het seizoen waarin nieuw leven ontspringt.
Alle kinderen hebben vandaag een mooie bloem geknutseld en deze hebben
we vanmiddag bij de bewoners van de Gemiva SVG groep en de ouderen in
Huys te Hoecke gebracht. Ze waren daar zo blij mee en dankbaar dat ze niet
vergeten waren!

Met deze bloem willen we u opfleuren
en het nieuwe leven vieren!

Gemaakt door de kinderen van CBS De Schelp
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● REIS IN DE RUIMTE
Woensdag hebben we het project ‘Reis in de ruimte’ afgesloten. Tot grote verrassing van de
kinderen werden ze door de ouderraad getrakteerd op een raketijsje. De projectavond kon,
vanwege de huidige maatregelen, helaas niet doorgaan. We hopen dat alle ouders genoten
hebben van de filmpjes over het project en een glimp hebben kunnen opvangen van alles
wat de kinderen geleerd, ontdekt, onderzocht en geknutseld hebben. En natuurlijk het
enthousiasme van de kinderen! Op onze website kunt u hier meer over lezen.

● VERKEERSEXAMEN THEORIE
Afgelopen maandag hebben de kinderen uit groep 7 theorie-examen verkeer gedaan en ze
zijn alle 29 geslaagd! Van harte gefeliciteerd! Het praktisch verkeersexamen wat in mei
gepland staat wordt voorlopig nog even uitgesteld.

● HULP GEZOCHT!
Wij van de ouderwerkgroep 'seizoenstafels', zijn voor komend schooljaar op zoek naar
helpende handen. Een aantal keer per jaar (herfst, sinterklaasfeest, kerstfeest/winter,
lente/pasen, zomer) versieren wij de school, passend bij het thema. Door corona zijn we op
dit moment genoodzaakt om dit op woensdag of vrijdagmiddag na schooltijd te doen. Maar
wij hopen dat we dit volgend schooljaar, zoals vanouds, weer op de woensdag- of
vrijdagochtenden kunnen doen. Vaak zijn we met een paar uurtjes klaar en doen we daarna
gezellig nog een bakkie. Van te voren overleggen we in de appgroep altijd even welke datum
iedereen het beste uitkomt.
Lijkt het je leuk om te komen helpen? (En dat mag ook zeker voor de zomervakantie nog!)
Laat dit dan even weten aan Helma Heesterman h.heesterman@csgdewaard.nl of onze
conciërge Rosita Molsbergen 078-6761661.

● AGENDA
Datum Activiteit

2 april Goede Vrijdag: kinderen vrij

5 april Tweede Paasdag: kinderen vrij

7 april School op Seefles groep 5 t/m 7

20 en 21 april Eindtoets groep 8

23 april Koningsspelen (aangepaste versie)

26 april t/m 7 mei Meivakantie

● BIJLAGE:
○ Kennismakingstraining FC Binnenmaas
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https://deschelp.csgdewaard.nl/nieuws/16594-met-een-raketje-de-ruimte-verlaten
mailto:h.heesterman@csgdewaard.nl

