
WEEKBRIEF 11 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 €20,15
opgehaald. Het totaal staat nu op €308,59

● 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 het evangelie
verkondigen.
De Bijbelverhalen van deze week zijn:

● Saulus verkondigt een nieuwe boodschap - Handelingen 9: 10-22
● Saulus moet vluchten - Handelingen 9: 23-31

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:
● Door de Schelfzee - Exodus 13
● Door de Woestijn - Exodus 15

● KWINK
Vanaf volgende week starten we met les 18. Deze les gaat over positief denken. De kinderen
in de onderbouw en middenbouw leren wat ze kunnen doen als het tegenzit. De kinderen in
de bovenbouw leren positieve gedachten op te roepen als iets tegenzit (zelfmanagement).
De kwink van de week is:

● Zit het tegen? Zoek het zonnetje! - onderbouw
● Tegenslag? Denk positief! - midden- en bovenbouw

● SCHOOLFOTOGRAAF
Afgelopen dinsdag zijn de kinderen op de foto gegaan. Over ongeveer drie weken zijn de
foto’s klaar.

● E-WASTE RACE DOOR GROEP 8 DE SCHELP
Groep 8 al gezien op het reclamebord bij de N217…..? →
Of op youtube? :)
https://www.youtube.com/watch?v=0U3XSXr1TUw
Het elektronisch afval stroomt binnen en groep 8 is er maar druk
mee.
Afval kan t/m 24 juni bij de volgende punten worden
ingeleverd in Puttershoek
- De Schelp bij de hoofdingang afgeven of even van tevoren
bellen.
- Of aangeven via https://www.ewasterace.nl/
De winnaars krijgen een leuke prijs. Helpt u groep 8?
https://www.hetkompasonline.nl/nieuws/algemeen/1070871/e-waste-race-door-groep-8-de-s
chelp
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● PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN
VVN afdeling Maasdam/Puttershoek heeft aangegeven dat ze dit schooljaar,
wegens de huidige maatregelen, geen praktisch verkeersexamen gaan organiseren. Het
theorie-examen is wel afgenomen in groep 7 en alle leerlingen zijn hiervoor geslaagd!

● SCHOOL OP SEEF
De praktische verkeerslessen van School op Seef hebben we in maart en april moeten
afgelasten. Deze zullen niet meer ingehaald worden. De kinderen van groep 1 t/m 5 hebben
op 19 mei een educatieve verkeerswandeling gemaakt en voor groep 6 en 8 staat er nog een
fietsroute op het programma. Nu het praktisch verkeersexamen en het daarbij behorende
trapvaardig circuit voor groep 7 niet doorgaat. Hebben we besloten om groep 7 dit
schooljaar ook mee te laten doen met de fietsroute, zodat ze hun fietsvaardigheid in het
verkeer kunnen oefenen. De kinderen van groep 8 zullen tijdens de fietsroute oefenen om te
fietsen in groepsverband, dit ter voorbereiding op het fietsen naar het voortgezet onderwijs.

● CIRCUSDAG
De voorbereidingen voor de circusdag zijn in volle gang. Voor de
kinderen start deze dag om 9:30 uur (deuren gaan vanaf 9:15
uur open). De kinderen eten deze dag op school en zijn om
15:15 uur uit. Mocht de starttijd problemen opleveren, dan kunt
u contact opnemen met de leerkracht. Meer informatie volgt.

Afgelopen maandag heeft u een mail gehad over de vrijwillige
bijdrage van €5,- per leerling. We vragen u vriendelijk om dit
over te maken, zodat we deze circusdag kunnen bekostigen.

● CITO’S
We zijn deze week gestart met het afnemen van de eindtoetsen van Cito (groep 3 t/m 7).
Vanuit Cito wordt nu al aangegeven dat de resultaten van de eindtoetsen, in vergelijking met
de middentoetsen, kunnen tegenvallen. Dit komt omdat de middentoetsen later in het
schooljaar afgenomen zijn en er dus minder tijd zit tussen beide toetsen.

In ParnasSys zetten we het onderdeel Cito tijdelijk dicht. U kunt dus nu de resultaten van
Cito niet inzien in het ouderportaal. Als de eindtoetsen van Cito zijn afgerond, zetten wij het
systeem weer open en kunt u alle Cito-resultaten weer inzien. We houden u hiervan op de
hoogte.

● AGENDA
Datum Activiteit

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

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

21 t/m 23 juni Schoolkamp groep 8

23 juni School op Seef fietsroute groep 6 en 7

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

30 juni School op Seef fietsroute groep 8
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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/

Iedere woensdag Bootcamp 4 Kids, woensdag van 13:30-14:30
vanaf 9 jaar (zie bijlage) gratis proefles

● BIJLAGEN:
○ Flyer Bootcamp 4 kids
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