WEEKBRIEF 23 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 €21,25
opgehaald. Dat brengt het totaal op €207,59
●

TREFWOORD

We gaan nog heel even verder met het thema ‘sterken’. In dit thema gaat het over het
positieve naar boven halen, steunen, bemoedigen, hoop en kracht geven.
De Bijbelverhalen van deze week zijn:
- Openbaringen 21 en 22
● De droom van de nieuwe stad
- Lucas 24
● Hemelvaart
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:
- Lucas 24
● Hemelvaart

● KWINK

Na de meivakantie gaan we verder 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
- middenbouw
● Groepskeuze? Luister naar elkaar!
- bovenbouw
● Groepskeuze? Kijk goed naar elkaar!

● LIEF EN LEED

Juf Bianca de Jonge gaat de laatste weken van haar bevallingsverlof in. Vanaf vrijdag 21 mei
zal zij haar werkzaamheden in groep 1/2b weer hervatten.

● VRAGENLIJSTEN VOOR LEERLINGEN, LEERKRACHTEN EN OUDERS

Afgelopen maandag heeft u de vragenlijst mentaal welbevinden ontvangen. We hebben al
een respons van 40%. Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld dan willen we 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.
Alvast hartelijk dank!
De vragenlijst kwaliteit en veiligheid die we één keer per twee jaar in februari onder de
ouders uitzetten, zullen nu in oktober/november worden afgenomen.

● BEWEGINGSONDERWIJS

Vanaf de meivakantie zullen de gymlessen weer in de Kees Verkerkhal plaatsvinden. Dit is
een pilot waarvoor onze school en nog een aantal andere scholen zijn uitgekozen. De reden
hiervoor is dat de Kees Verkerkhal een grote sporthal is en over 4 kleedkamers beschikt,
waardoor de groepen elkaar in de kleedkamers en in de sporthal niet tegenkomen. Tijdens
de gymlessen zullen de corona maatregelen worden gehanteerd. De kinderen zullen voor het
en na het gymmen hun handen wassen/desinfecteren. Op de momenten dat er geen
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kinderen zijn in de zaal, zal de zaal gelucht worden. Waar mogelijk houdt de vakleerkracht
bewegingsonderwijs 1,5 meter afstand van de kinderen.
Deze pilot zal na 2 á 3 weken geëvalueerd worden. Daarna wordt er ook gekeken of het
schoolzwemmen weer mogelijk is.
De gymlessen zullen plaatsvinden volgens het rooster (zie website). De kinderen moeten hun
gymkleding en gymschoenen weer meenemen!

● EINDTOETS GROEP 8

Afgelopen dinsdag en woensdag hebben de kinderen van groep 8 de Centrale Eindtoets
gemaakt. Bij ons op school is dat de IEP-toets. De kinderen hebben hun best gedaan en het
afgesloten met de traditionele after-eindtoets-high tea!

● VACATURE GMR

Met ingang van het nieuwe schooljaar komt er een plaats vrij bij de oudergeleding van de
GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Informatie hierover leest u in de
bijlage.

● AVONDVIERDAAGSE HOME EDITION

Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom kun je dit jaar meedoen
met de Avond4daagse – Home Edition! De Avond4daagse - Home Edition duurt van 29 maart
tot en met 30 juni (zie bijlage).

● MEIVAKANTIE ACTIVITEITEN

Hoeksche Waard Actief organiseert, in samenwerking met lokale verenigingen en aanbieders,
een programma vol sport en spel in de Hoeksche Waard. Wij nodigen alle kinderen uit de
Hoeksche Waard uit om deel te nemen aan deze vakantie activiteiten (zie bijlage).

● AGENDA
Datum

Activiteit

26 april t/m 7 mei

Meivakantie

12 mei

Gym in de Kees Verkerkhal

13 en 14 mei

Hemelvaartvakantie

19 mei

School op Seef wandelroute groep 1 t/m 5

● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
Datum

Activiteit

Iedere woensdag vanaf 14
april

Skeeleren.Van 19:00 tot 20:00 uur, Sportlaan 6
Puttershoek

29 maart t/m 30 juni

De Avond4daagse - Home Edition
https://www.avond4daagse.nl/

● BIJLAGEN:
○
○
○

Vacature oudergeleding GMR
A4d Home Edition
Meivakantie activiteiten Hoeksche Waard Actief
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