
WEEKBRIEF 21 MEI 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. Vorige week hebben we €31,90
opgehaald en deze week €23,80 Dat brengt het totaal op €263,29

● TREFWOORD
Vasthouden is het thema in de periode van Hemelvaart en Pinksteren. In dit thema gaat het
over het onthouden van mooie of belangrijke gebeurtenissen en het vasthouden van een
persoon in een verhaal, een feest een ritueel of gedrag.
De Bijbelverhalen van deze week zijn:

● Pinksteren; alles samen delen als christenen - Handelingen 2
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:

● De talenten - Mattheüs 25
● Bartimeüs - Lucas 18

● KWINK
Volgende werken we in alle groepen over hulp vragen (les 16). De kinderen leren hulp te
vragen als ze dat nodig hebben en aan wie ze hulp kunnen vragen (besef van jezelf). De
kwink van de week is:

● Lukt het niet? Zoek hulp! - onderbouw
● Hulp nodig? Zoek een maatje! - midden- en bovenbouw

● LIEF EN LEED
Juf Bianca de Jonge is vandaag weer begonnen met werken. We heten haar weer
van harte welkom op school! Juf José van Meeningen willen we hartelijk
bedanken voor haar inzet voor de groep 1/2b in de afgelopen maanden.
Afgelopen dinsdag werd ze door de kinderen flink in de bloemetjes gezet!

● LIEF EN LEED 2
Afgelopen meivakantie is juf Marianne van der Beek positief getest op het
coronavirus. We zijn blij dat ze inmiddels zo ver is opgeknapt dat ze weer een
start gemaakt heeft met haar werkzaamheden. Dit moet ze echter opbouwen,
waardoor ze maar een aantal uur per dag op school is, de rest van de uren staat
juf Denise Kanters voor de groep. We zijn heel blij dat zij dat wil doen.

● SCHOOLFOTOGRAAF
In tegenstelling tot wat er op de jaarplanning staat, komt de schoolfotograaf niet op 25 mei,
maar op dinsdag 8 juni de kinderen op de foto zetten. Deze wijziging is al in de weekbrief
van 25 september 2020 vermeld.
De schoolfotograaf zal, net als vorig schooljaar, buiten foto’s nemen. Naast de individuele en
groepsfoto’s, zullen ook de broertjes en zusjes die bij ons op school zitten met elkaar op de
foto gaan. Helaas is het vanwege de huidige maatregelen niet mogelijk om ook jongere
broertjes of zusjes die nog niet op school zitten ook op de foto te laten gaan. Hier kunnen
ook geen uitzonderingen op gemaakt worden. We hopen op uw begrip.
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● MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
We zijn blij te kunnen melden dat de MR weer compleet is. Op de vacature van eind januari
hebben we 1 reactie ontvangen. Via deze weg willen we Arabella Reedijk van harte welkom
heten binnen de MR. Hieronder zal zij zichzelf voorstellen.

Beste ouders.
Ik ben Arabella, het nieuwe lid van de MR. In het dagelijks leven ben ik werkzaam
in Puttershoek binnen het kappersvak, voor velen hierdoor geen onbekende. Ik
ben de moeder van Yhalmar van de Graaf uit 1/2B
Tijdens de twee lockdowns heb ik samen met hem, een beetje mee kunnen
maken hoe het is om in de schoenen van een leerkracht te staan. In mijn geval
was het slechts voor 1 kind. Maar desondanks heb ik hierdoor meer waardering
voor de leerkrachten gekregen.  Dit inspireerde mij om mij aan te melden bij de
MR en met hen mee te gaan denken over wat er allemaal bij het naar school gaan
komt kijken. Inmiddels heb ik aan twee vergaderingen deelgenomen en hoop ik
een zo goed mogelijke bijdrage te kunnen leveren aan de besluitvorming.  Ik wil
mij gaan verdiepen in de verschillende onderwerpen om mijzelf in te zetten voor
het welzijn van de leerlingen en leerkrachten.

● TUSSENSCHOOLSE OPVANG
In de bijlage leest u de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van het
overblijven, nu er een groot tekort aan vrijwilligers is. We willen u vragen deze brief goed
door te lezen.

● VRAGENLIJSTEN VOOR LEERLINGEN, LEERKRACHTEN EN OUDERS
De vragenlijst voor ouders is door 68% van de ouders ingevuld. We willen alle ouders die de
moeite genomen hebben om de vragenlijst in te vullen hartelijk bedanken. De vragenlijsten
mentaal welbevinden zullen we gaan analyseren en evalueren. Van alle ingevulde
vragenlijsten komt er een terugkoppeling naar de ouders.

● RAPPORTCIJFERS VAN DE KINDEREN
Waar de leerkrachten normaal gesproken de rapportcijfers geven, waren nu de kinderen van
groep 5 t/m 8 aan de beurt. Voor de meivakantie hebben zij de vragenlijsten sociale
veiligheid en mentaal welbevinden ingevuld. In deze vragenlijsten mochten zij rapportcijfers
uitdelen. We zijn heel trots om te vermelden dat de kinderen ons twee prachtige cijfers
hebben gegeven. Benieuwd geworden? Lees verder op onze website….

● SCHOOL OP SEEF
Afgelopen woensdag heeft er sinds lange tijd weer een praktische
verkeersles plaatsgevonden. Fijn dat we nu genoeg vrijwilligers hebben
om de lessen uit te voeren! Er stond een educatieve verkeerswandeling
voor groep 1 t/m 5 op het programma. Het weer gooide helaas roet in
het eten voor de kinderen uit groep 3 en 4, voor hen zal de les
aanstaande woensdag ingehaald worden.
De kinderen hadden graag nog wat langer gewandeld en hebben
uiteraard van de gelegenheid gebruik gemaakt om tussendoor even van
de glijbaan te gaan:) Meer foto’s zie website.

● CULTUUR OCHTEND AFGELAST
De tweede cultuur ochtend kan vandaag, vanwege de geldende maatregelen, helaas niet
doorgaan. Volgend schooljaar zullen dit zeker weer gaan oppakken.
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https://deschelp.csgdewaard.nl/nieuws/17203-wat-zijn-wij-trots
https://deschelp.csgdewaard.nl/nieuws/17223-verkeerswandeling-school-op-seef


● VAN PEUTER NAAR KLEUTER OCHTEND AFGELAST
Helaas zijn we ook genoodzaakt om de van peuter naar kleuterochtend van 26 mei
aanstaande af te gelasten. Daarentegen is een privé rondleiding door onze school wel
mogelijk: geef het door! Voor meer informatie zie onze website.

● MUSICAL GROEP 8
Ondanks de aangekondigde versoepelingen ligt het niet in de lijn der verwachting dat we
begin juli met grote groepen in een binnenruimte bij elkaar kunnen komen. We hebben
daarom de knoop doorgehakt en besloten om op zoek te gaan naar een goed alternatief en
dat hebben we gevonden. Groep 8 zal de musical uitvoeren in een echt theater! Theater de
Oude School in Dordrecht wordt omgebouwd tot televisiestudio met camera’s, licht en geluid.
Via een livestream kunnen de ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en alle andere
familieleden, vrienden en belangstellenden de musical thuis bekijken. De kinderen van groep
8 zijn, net als wij, heel enthousiast over deze oplossing.

● AGENDA
Datum Activiteit

24 mei 2e Pinksterdag: kinderen vrij

26 mei School op Seef wandelroute groep 3 en 4

27 mei Groep 8 gastles E-Waste race

2 juni Grote Rekendag groep 1 t/m 8

8 juni Schoolfotograaf

● 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:
○ Stand van zaken TSO
○ Kwink Ouderbrief 4
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https://deschelp.csgdewaard.nl/onze-school/van-peuter-naar-kleuterochtend
https://www.avond4daagse.nl/

