
WEEKBRIEF 16 APRIL 2021

● ZENDING
We sparen 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 €21,35
opgehaald. Dat brengt het totaal op €186,34

● TREFWOORD
Sterken is het thema dat ook komende week centraal staat. In dit thema gaat het over het
positieve naar boven halen, steunen, bemoedigen, hoop en kracht geven.
De Bijbelverhalen van deze week zijn:

● De droom van de vrouw en de draak - Openbaringen 12
● De droom van het beest en het lam - Openbaringen 13 en 14

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:
● Wie gaf het meest - Marcus 12
● De farizeeër en de tollenaar - Lucas 18

● KWINK
We gaan starten met les 15. Deze les gaat over keuzes maken: verkeerde
keuzes maken (onderbouw) en keuzes maken met een groep (midden-en
bovenbouw). De kwink van de week is:

● Verkeerd gekozen? Maak er het beste van! - onderbouw
● Groepskeuze? Luister naar elkaar! - middenbouw
● Groepskeuze? Kijk goed naar elkaar! - bovenbouw

● NOODKREET
Het lukt niet meer om de bezetting van de tussenschoolse opvang (overblijf) rond te krijgen.
De vele oproepen in de weekbrief hebben niet genoeg en alleen invalkrachten opgeleverd.
De druk op de ouders/vrijwilligers, de coördinatoren en de leerkrachten neemt hierdoor
verder toe.
Het is belangrijk dat er tijdens de overblijf voldoende begeleiding is voor de kinderen:
➢ bij de kleuters één begeleider op maximaal 10 kinderen;
➢ bij groep 3 t/m 8 één begeleider op maximaal 15 kinderen.

Met te weinig overblijfouders is het niet mogelijk om de taken goed uit te voeren en de
kinderen te begeleiden. Kortom: om de gewaarborgde kwaliteit te leveren.

Onze dringende oproep is daarom:

1. Noodzaak: Is het een noodzaak dat uw kind overblijft? Als uw kind ook thuis kan
eten heeft dat effect op de groepsgrootte en daarmee ook op het aantal vrijwilligers
die op de groep moeten staan. Alleen al voor groep 1 t/m 4 hebben wij 9 vrijwilligers
nodig. Laat uw kind alleen overblijven als dat noodzakelijk is!

2. Meld je aan als vrijwilliger: Als uw kind overblijft, heeft u dan op een andere dag
misschien tijd om te komen helpen? Dit kan op een vaste dag/dagen of als
invalkracht.

3. Extern uitbesteden: Als wij het met de bovenstaande oplossingen niet voor elkaar
krijgen, zijn wij genoodzaakt een extern bureau in te schakelen. De kosten voor het
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overblijven zullen dan fors omhoog gaan. Wij schatten dat de kosten dan op €3,50
per kind per overblijfdag gaat neerkomen.

4. Annulering overblijf: Mochten de hierboven genoemde drie opties niet voldoende
tijdig tot een oplossing leiden zijn wij genoodzaakt om de overblijf mogelijkheid te
annuleren. Bij een structureel afwijkende bezetting en terugkerende extra belasting
voor de docenten, is het niet gewaarborgd om de door ons allen gewenste kwaliteit
te kunnen leveren. Wij willen u hiermee niet overvallen. In overleg met het
schoolbestuur zullen wij bepalen wanneer het moment onhoudbaar is om deze stap
te zetten.

Wij hopen op uw steun door ofwel uw kind thuis te laten eten ofwel dat u zich kunt inzetten
als inval of vaste vrijwilliger. Voor aanmelden of vragen kunt u terecht bij Lianne van Dam of
José van Oudheusden overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

LATEN WE ER MET ELKAAR DE SCHOUDERS ONDER ZETTEN!

● KONINGSSPELEN
Aanstaande vrijdag is het zover: de Koningsspelen! We hebben een mooi afwisselend
programma in elkaar gezet. Een programma waarin de kinderen zowel binnen als buiten
actief, sportief en creatief bezig zullen zijn. De groepen zullen niet gemengd worden en de
hygiëne maatregelen zullen in acht genomen worden. De activiteiten voor de kleuters zijn in
de eigen klas en op het kleuterplein. De activiteiten voor groep 3 t/m 8 zijn buiten op en
rondom het schoolplein en in de klassen. De kinderen moeten hun eigen eten en drinken
voor de ochtendpauze meenemen en eventueel een extra flesje water.
We gaan er op de laatste dag voor de meivakantie met elkaar een gezellig feestje van
maken! Dresscode: oranje of rood/wit/blauw

● OUDERPORTAAL
Vanaf vrijdag 16 april zijn de cito-uitslagen (groep 3 t/m 7) zichtbaar in het ouderportaal van
parnassys. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met de
groepsleerkracht.

● VRAGENLIJSTEN VOOR LEERLINGEN, LEERKRACHTEN EN OUDERS
Jaarlijks zetten wij onder de leerlingen van groep 5 t/m 8 de vragenlijst veiligheid uit en
om het jaar komt daar de vragenlijst tevredenheid bij. Onder leerkrachten en ouders zetten
we één keer per twee jaar vragenlijsten uit. Met deze informatie kunnen we de kwaliteit van
ons onderwijs te optimaliseren.

Vanuit de Rijksoverheid hebben alle scholen de opdracht gekregen om een schoolscan te
maken, om de impact van corona op de kinderen te meten.
Door middel van vragenlijsten willen we de sociale veiligheid, mentaal welbevinden en de
executieve functies (plannen, organiseren, werkgeheugen, gedrag, aandacht,...) van de
leerlingen in kaart brengen. Samen met de cito’s, observaties en gesprekken krijgen we een
goed beeld van de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen na de periode van
schoolsluiting(en). Met deze informatie zullen we een plan gaan schrijven gericht op herstel
en perspectief (het Nationaal Onderwijs Plan).

De vragenlijsten voor ouders zullen volgende week uitgezet worden. Per gezin wordt er één
vragenlijst gestuurd naar het emailadres van de ouder die in parnassys als verzorger 1 is
genoteerd. We willen u vragen om deze vragenlijst in te vullen, want hoe meer meningen we
verzamelen, des te betrouwbaarder is dit onderzoek en des te beter kunnen we onze
kwaliteit optimaliseren.
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● HOE VERGAAT HET ONZE JONGEREN IN CORONATIJD? CAFE GEZIeN
Ben je ouder/opvoeder met kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar? Dan is
het vaak flink zoeken naar informatie, tips en ondersteuning over de opvoeding. Die
behoefte heb je waarschijnlijk wel, zeker in deze tijd, waarin erg veel van jou en je kinderen
wordt gevraagd. Op 21 april is er een online bijeenkomst waar kennis, tips en adviezen
worden gedeeld. Deze online bijeenkomst is bedoeld voor opvoeders én hun kinderen (zie
bijlage).

● AGENDA
Datum Activiteit

20 en 21 april Eindtoets groep 8

23 april Koningsspelen (aangepaste versie)

26 april t/m 7 mei Meivakantie

13 en 14 mei Hemelvaartvakantie

● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
Datum Activiteit

Iedere woensdag vanaf 14
april

Skeeleren voor basisschoolleerlingen
Van 19:00 tot 20:00 uur, Sportlaan 6
Puttershoek (zie bijlage)

● BIJLAGEN:
○ Is skeeleren ook jouw hobby?
○ Webinar Café GEZIeN

Bij CBS De Schelp, hebben ze niet alleen happy stones, maar nu ook happy shells!
De meiden van groep 8 waren heerlijk bezig tijdens de tso pauze.

Echt genieten!
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