
WEEKBRIEF 4 juni 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 slechts €13,20
opgehaald. Het totaal staat nu op €288,44

● TREFWOORD
Communicatie is het thema voor de komende weken. De kinderen ontdekken en leren hoe
belangrijk communicatie is voor de relatie tussen mensen onderling en tussen de mens en de
wereld om hem heen. De Bijbelverhalen gaan over de apostelen die na de hemelvaart het
evangelie verkondigen.
De Bijbelverhalen van deze week zijn:

● Saulus vervolgt de christenen - Handelingen 8
● Saulus naar Damascus - Handelingen 9

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:
● De brandende braambos - Exodus 3
● De tien plagen - Exodus 9

● KWINK
De komende week werken we verder aan les 17. Deze les gaat over verschillen. De kinderen
in de onderbouw leren dat smaken verschillen. De kinderen in de midden-en bovenbouw
leren zich te verplaatsen in iemand met een andere mening (besef van de ander).
De kwink van de week is:

● HOERA! Wij verschillen van elkaar! - onderbouw
● Ontdek wat de ander vindt! - midden- en bovenbouw

● GYMKLEDING
Sinds de meivakantie gymmen we weer in de Kees Verkerkhal. Nog niet alle kinderen nemen
gymkleding en gymschoenen mee. We verzoeken u vriendelijk om uw kind weer gymkleding
en gymschoenen mee te laten nemen op de dagen dat hij/zij gym heeft.

● GROTE REKENDAG
Afgelopen woensdag stond de hele dag in het teken van rekenen. Geen ‘saaie’ rekenlessen,
maar de hele dag rekenspelletjes en activiteiten in het thema De Getallenfabriek!  De
kinderen zijn enthousiast met de activiteiten aan de slag gegaan. Het was een geslaagde
ochtend! https://deschelp.csgdewaard.nl/nieuws/17453-de-grote-rekendag

● E-WASTE RACE DOOR GROEP 8 DE SCHELP
Groep 8 doet mee aan de e-waste race. Dat is een wedstrijd waarbij je
oude elektronische apparaten moet verzamelen.
In heel Nederland worden heel veel elektrische apparaten niet goed
weggegooid het zijn er zoveel dat je De Kuip er 2x mee kan vullen.
Ook worden elektronisch apparatuur illegaal naar ontwikkelingslanden
gebracht. Daar wordt het door de mensen verbrand. De rook is niet
goed voor mensen die daar wonen en de hele grond is bezaaid met
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asresten en delen van apparaten. Als we niet goed recyclen hebben we in 2050 niet genoeg
grondstoffen om mobieltjes te maken. Dus moeten we de elektrische apparaten goed
recyclen. Als u elektronisch afval heeft kunt u dit inleveren bij groep 8 op de Schelp. U helpt
dan het millieu en ons met het winnen van de wedstrijd.
Afval kan tot 25 juni bij de volgende punten worden ingeleverd in Puttershoek
- De Schelp bij de hoofdingang afgeven of even van tevoren bellen.
- Of aangeven bij de site ewasterace.nl.
De winnaars krijgen een leuke prijs. Helpt u ons?

Geschreven door Jonathan Scholten en Nelleke de Winter uit groep 8

● SCHOOLFOTOGRAAF
Aanstaande dinsdag komt de schoolfotograaf. De foto’s zullen in principe buiten worden
genomen voor het groen. Mochten dat niet mogelijk zijn dan zullen de kinderen voor een
marmer grijze achtergrond op de foto gaan.
Er worden portretfoto’s, groepsfoto’s en foto’s van broertjes en zusjes die op onze school
zitten gemaakt. Vanwege de geldende maatregelen is het niet mogelijk dat jongere
broertjes/zusjes die nog niet op onze school zitten, naar school komen voor de foto.

● SCHOOLREIS
We hebben, na overleg met de MR, besloten om aan de schoolreis van dit jaar een andere
hele leuke invulling te geven! We hebben hiertoe besloten, omdat de maatregelen voor het
onderwijs nog niet versoepeld zijn. Het schoolkamp van groep 8 kan, met inachtneming van
extra maatregelen, wel doorgaan, omdat zij in een eigen kampbubbel zitten.

Op donderdag 1 juli (in plaats van dinsdag 29 juni) wordt de
school voor één dag omgetoverd tot een circus! Circus TADAA!
zorgt ervoor dat er de hele dag, volgens de richtlijnen van het
RIVM, in elke groep verschillende activiteiten zijn. Spelenderwijs
zorgen deze activiteiten ervoor dat ieder kind aan het eind van
de dag verkleed en geschminkt kan schitteren in de piste tijdens
de circusvoorstelling!
We gaan er met de hele school een grote feestdag van
maken!

In tegenstelling tot de vrijwillige bijdrage voor de schoolreis, vragen we nu maar een kleine
vrijwillige bijdrage om dit circusfeest mogelijk te maken.
Begin volgende week ontvangt u een mail met daarin een link om de bijdrage van €5,- per
kind te betalen.
Meer informatie over de circusdag volgt later.

● CALAMITEITENDAG
Op donderdag 8 juli staat er een calamiteitendag gepland. Tot nu toe hebben we geen
lesdagen gemist, omdat er geen calamiteiten zijn geweest en ons onderwijs vanaf de eerste
dag van de schoolsluiting is doorgegaan. Op 25 juni laten we weten of deze dag doorgaat of
dat de kinderen toch naar school moeten.

● NATIONALE BUITENSPEELDAG
Aanstaande woensdag 9 juni is het de Nationale Buitenspeeldag. Hoeksche Waard Actief
organiseert dan een aantal buitenactiviteiten (zie bijlage en website) Daarnaast vragen zij,
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vanuit It Takes A Village (to raise a child), aan ouders om een korte vragenlijst in te vullen
over opgroeien en de opvoeding van kinderen.
Vragenlijst https://nl.surveymonkey.com/r/JQRFDJ5

● VACATURE OUDERGELEDING GMR
De GMR op zoek is naar een kandidaat voor de oudergeleding van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad van CSG De Waard (zie bijlage).

● AGENDA
Datum Activiteit

3 t/m 25 juni E-waste race groep 8

8 juni Schoolfotograaf

9 t/m 24 juni Citotoetsen groep 3 t/m 7

21 t/m 23 juni Schoolkamp groep 8

28 juni t/m 2 juli Gespreksavond groep 1 t/m 7

8 juli Calamiteitendag: kinderen vrij (onder voorbehoud)/
Studiedag team

9 juli Meester- en juffendag

13 juli Afscheidsavond groep 8: musical

14 juli Laatste schooldag groep 8

14 juli Afscheidsavond groep 8: officiële gedeelte

16 juli Laatste schooldag en rapport

19 juli  t/m 27 augustus Zomervakantie

● 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/

9 juni Nationale Buitenspeeldag Hoeksche Waard Actief
https://www.hoekschewaardactief.nl/hoeksche-
waard/hoekschewaardactief/content/id/933/buit
enspeeldag

● BIJLAGEN:
○ Vacature GMR
○ Nationale Buitenspeeldag Hoeksche Waard Actief
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