
WEEKBRIEF 16 JULI 2021

● ZENDING
We sparen voor ons sponsorkind Iftu Bullo Dube uit Ethiopië. Deze week hebben we €17,85
opgehaald. Het totaal staat nu op €424,64. Totaal hebben we dit schooljaar €611,69
opgehaald met het zendingsgeld. Naast de sponsoring van Iftu hebben we €250,00
overgemaakt naar Stichting Het Vergeten Kind De Kidsraad heeft dit doel, in samenspraak
met groep 6 t/m 8, uitgekozen.

● TREFWOORD
We openen het schooljaar, na een aantal weken van vakantie en uitrusten, met een
startweek. Met de kinderen gaan we in gesprek wat ze van het schooljaar verwachten.

● AFSCHEID
Op de meester-en juffendag hebben we met de kinderen afscheid genomen van juf Anneke
van Bleek. ‘s Middags hebben we dat met het hele team gedaan en toen hebben we ook
afscheid genomen van juf Karin van den Berg en juf Lotte Bestebreur (zie website). Gisteren
hebben we afscheid genomen van meester Rowin de Haas, onze vakleerkracht
bewegingsonderwijs. We wensen hen allen het beste toe!

● AFSCHEIDSWOORD

Kinderen en ouders van De Schelp, wat ben  ik verwend door jullie.
Een fantastische dag; toegezongen en mooie verrassende cadeaus.
Allemaal HEEL HARTELIJK BEDANKT!
Afgelopen weekeinde heb ik de map met jullie favoriete recepten
bekeken: heerlijke voorafjes (zalm hapjes en soepen), salades,
hoofdgerechten, toetjes (ijs en vla), taarten, cakes en koekjes,
brood en limonades. Heel veel recepten met fantastische namen,
soms met eigen toevoegingen. Recepten uit Nederland of uit een
ander land. Ik ga er in de zomervakantie (en daarna, want het zijn
er teveel voor de vakantie!) veel klaarmaken en uitproberen

Mmmmmm, dat wordt smullen … En … zo blijven jullie allemaal in mijn herinnering.
Dank u wel voor het vertrouwen dat ik al die jaren op CBS De Schelp van u en jullie kreeg.
Anneke van Bleek

● AFSCHEID GROEP 8
Wat hebben we toch nog op een geweldige manier afscheid kunnen nemen van de kinderen
uit groep 8. Dinsdagavond hebben ze de musical opgevoerd in een echt theater met een
professionele livestream voor de ouders, broertjes en zusje en alle andere belangstellenden
thuis. Woensdag het dansen van de musicalliedjes op het plein, de afscheidstraktatie voor
alle kinderen van de school, de school uitglijden en door alle kinderen uitgezwaaid worden.
Woensdagavond was het tweede deel: het officiële afscheid in de Gereformeerde Kerk in
Puttershoek, waar groep 8 de ouders getrakteerd heeft op een enthousiaste uitvoering van
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de medley van de musical. Het plezier straalde er vanaf! Lieve parels uit groep 8, we gaan
jullie missen!
Op onze website kunt u een aantal foto’s vinden van het afscheid van groep 8.

● MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Naar aanleiding van het bericht in de vorige weekbrief, hebben zich geen nieuwe ouders
aangemeld. Leonie Dekkers zal daarmee voor een tweede termijn lid zijn van de
medezeggenschapsraad. De MR bestaat verder uit:
Yvonne Ywema, Arabelle Reedijk, Sandra Russchen, Bertwin Malenstein en Amanda
Hovestad
mr.deschelp@csgdewaard.nl

● TSO
Doordat we nog steeds te weinig vaste vrijwilligers voor het overblijven hebben, zijn we in
gesprek met externe organisaties om de tussenschoolse opvang (gedeeltelijk) uit te
besteden. Na de zomervakantie wordt dit besproken in de MR. In ieder geval zal tot aan de
herfstvakantie de TSO op de huidige manier verder gaan.

● RAPPORT EN OUDERPORTAAL
Vandaag hebben de kinderen hun rapport meegekregen. Het digitaal rapport is ook zichtbaar
in het ouderportaal.

● CADEAUTJE OUDERRAAD
Afgelopen donderdag heeft de Ouderraad alle kinderen getrakteerd op een vakantieboek, zo
hoeven ze zich niet te vervelen!

● CORONA UPDATE
Op 13 augustus neemt het kabinet een besluit over de corona maatregelen na de
zomervakantie. Dat betekent dat wij in de laatste week van de zomervakantie een update
kunnen geven over de maatregelen die op de scholen van toepassing zijn.

● JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2021-2022
De nieuwe jaarplanning is weer af (zie bijlage). In de eerste schoolweek van het nieuwe
schooljaar ontvangt u een mooie papieren versie om thuis te bewaren. Alle activiteiten die
tot nu toe bekend zijn, staan hierop vermeld. In de agenda van de weekbrief staat altijd een
update. We hopen dat de geplande activiteiten komend schooljaar kunnen doorgaan.

● NIEUWJAARRECEPTIE GROEP 1 ™ 4
Afgelopen schooljaar hebben we helaas de twee nieuwjaarrecepties moeten afgelasten. We
hebben ze voor komend schooljaar wel gepland. De vorm hebben we iets aangepast in de
hoop dat we het dan wel kunnen laten doorgaan (zie bijlage).

● OUDERVERTELGESPREKKEN
Volgend schooljaar staan er weer oudervertelgesprekken gepland. We hebben het nu niet op
twee avonden gepland, maar de leerkrachten zullen de gesprekken plannen van 6 t/m 16
september. In de laatste vakantieweek ontvangt u hier per mail meer informatie over.

● GYM-EN ZWEMROOSTER
Hieronder vindt u het gym-en zwemrooster voor volgend schooljaar. Tijdens de gymles zijn
de kinderen verplicht om gymkleding en gymschoenen te dragen. De gymlessen zullen
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verzorgd worden door Sanne Krijne, onze nieuwe vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zij zal
zich na de zomervakantie in de weekbrief aan u voorstellen.

Groep Dag Tijd Activiteit

groep 3 woensdag 08:30 uur - 09:30 uur gym

groep 4 dinsdag 14:30 uur - 15:15 uur schoolzwemmen

donderdag 11:00 uur - 12:00  uur gym

groep 5 maandag 14:30 uur - 15:15 uur schoolzwemmen

donderdag 08:30 uur - 09:30 uur gym

groep 6 woensdag 10:30 uur  - 11:30  uur gym

donderdag 09:30 uur  - 10:30 uur gym

groep 7 woensdag 11:30 uur - 12:30 uur gym

donderdag 14:15 uur - 15:15 uur gym

groep 8 woensdag 09:30 uur  - 10:30 uur gym

donderdag 13:15 uur - 14:15 uur gym

● NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS (NPO)
In eerdere weekbrieven heeft u kunnen lezen dat de overheid subsidie geeft aan alle
scholen. Daarvoor hebben we als school een schoolscan moeten opstellen. Daarin staan de
resultaten van de Cito, de resultaten van het volgsysteem Zien (sociaal emotionele
ontwikkeling) en de resultaten van de vragenlijsten mentaal welbevinden en executieve
functies. Aan de hand van deze schoolscan hebben we als school een plan geschreven en
interventies gekozen om te werken aan herstel, maar ook zeker aan perspectief en het
doorontwikkelen van onze ambities. Deze interventies zijn goedgekeurd door de MR. De
interventies die wij gaan inzetten zullen vooral gericht zijn op rekenen, sociaal emotioneel
leren, extra uitdaging en verdieping, leesonderwijs, executieve functies en bewegend leren
(onze ambitie die aansluit bij onze visie op de ontwikkeling van de kinderen: de ontwikkeling
van hart, hoofd en handen). Meer informatie over het NPO plan ontvangt u aan het begin
van het nieuwe schooljaar.

● KLEDINGBOX
De kledingbox is weer geleegd en heeft €21,40 opgebracht. Totaal hebben we dit schooljaar
€ 125,40 opgehaald.

● ONLINE-BIBLIOTHEEK APP
Doorlezen tijdens de vakantie is extra belangrijk en dat kan gemakkelijk met de zomeractie
Boek ’n Trip in juli en augustus.
Met de gratis online-Bibliotheek-app kunnen de kinderen heel de zomervakantie de mooiste
verhalen beleven. Dit actie-abonnement is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de
bibliotheek.
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● EILANDHOPPERS
Afgelopen week hebben alle kinderen de Eilandhopper mee naar huis gekregen. De
Eilandhopper staat vol met leuke tips, uitjes en kortingen voor een leuke zomervakantie op
de Zuid-Hollandse Eilanden.

● AGENDA
Datum Activiteit

19 juli  t/m 27 augustus Zomervakantie

30 augustus Eerste schooldag 2021-2022

30 augustus Nieuwjaarreceptie groep 1 t/m 4 (o.v.b.)

1 september Luizencontrole

3 september Kidsraad

6 t/m 16 september Oudervertelgesprekken

● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
Datum Activiteit

● BIJLAGEN
○ Eiland Hoppers
○ Nieuwjaarreceptie
○ Jaarplanning schooljaar 2021-2022

HET TEAM VAN DE SCHELP WENST U EEN FIJNE VAKANTIE
TOE!
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