
WEEKBRIEF 10 SEPTEMBER 2021

● ZENDING
Ook dit schooljaar sparen we voor ons sponsorkind Iftu Bullo Dube uit Ethiopië. Van
maandag t/m donderdag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje in de klas doen. Deze
week hebben we €24,60 opgehaald,dat brengt het totaal op €46,55.

● TREFWOORD
Wie ben ik? is het thema waar we volgende week mee starten. In dit thema onderzoeken de
kinderen hoe het zit met hun identiteit. Ze ontdekken dat een mens meer is dan dat ene
overheersende beeld. Ze leren dat ieder mens uniek is, met zijn eigen kwaliteiten en
kenmerken. Dat ieder mens er mag zijn!  De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● David is de jongste, maar is hij nog meer? - Samuel 15 en 16
● David is een harpspeler, maar is hij nog meer? - Samuel 16: 14-23

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. Zij doorlopen in twee jaar in grote lijnen
de verhalen uit de Bijbel. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Kaïn en Abel - Genesis 2
● Noach bouwt een ark - Genesis 5

● KWINK
De eerste lessen van Kwink zijn gericht op het vormen van een positieve groep. Les 2 gaat
over het maken van groepsafspraken. De kinderen leren mee te werken aan groepsafspraken
en weten waarom dat belangrijk is (deze les hoort bij de competentie: besef van de ander).
De Kwink van de week is:

● ZO DOEN WE DAT! - onderbouw
● AAN GROEPSAFSPRAKEN WERK JE SAMEN! - midden-en bovenbouw

● GOUDEN WEKEN
De Gouden Weken… Dat is de periode van de eerste schooldag tot aan
de herfstvakantie. Met Kwink werken we aan een positieve
groepsvorming en samen met de kinderen worden er aan de hand van
de gouden schoolregels groepsafspraken gemaakt. In de eerste
schoolweken zullen er ook met regelmaat activiteiten plaatsvinden om
een positieve groep te vormen.

● EVEN VOORSTELLEN
Beste ouder(s) & verzorger(s) van de leerlingen van De Schelp. Mijn naam is
Sanne Krijne, ik ben 22 jaar oud en samen met mijn familie, lieve hond en 6
kippen woon ik in Klaaswaal. Ik ga dit schooljaar als LO-docent werken bij
Regiekr8 en lesgeven op De Schelp. Ik heb sporten altijd enorm leuk gevonden
en ik heb hier dan ook altijd zin in. En wat nog leuker is dan sporten is om
anderen plezier te laten hebben in het sporten en bewegen! Ik hoop dan ook dat
ik dat dit schooljaar aan alle leerlingen kan meegeven. Ik heb er enorm veel zin
in, ik hoop jullie ook! Juf Sanne.

● SCHOOLBRENGWEEK
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Maandag 13 september start de SCHOOLBRENGWEEK! Net als voorgaande jaren willen wij
hier als school weer aandacht aan schenken. In deze week is er extra aandacht voor de
manier waarop je naar school komt. Want lopen of fietsen naar school is:

● Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties;
● Goed voor de verkeersveiligheid bij school;
● Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen;
● Goed voor het milieu;
● ... en het is nog eens leuk ook!

De Kidsraad heeft op hun eerste vergadering gesproken over hoe wij hier als school nog
extra aandacht aan kunnen besteden. Zij hebben net als vorig jaar weer een challenge
tussen de groepen bedacht: In welke groep komen de meeste kinderen een week lang met
de fiets, step of lopend naar school?

● INFORMATIEAVOND
In de informatiebrief heeft u kunnen lezen dat we de informatieavond op school organiseren.
Om de afstand tussen ouders te kunnen realiseren wordt de informatieavond voor alle
groepen op het leerplein (hal bij groep 7 en 8) gehouden. Dat betekent dat de
informatieavond op vier avonden en twee verschillende tijden zal plaatsvinden:

● groep 1/2a - maandag 20 september - 20:00 uur
● groep 1/2b - donderdag 23 september - 20:00 uur
● groep 3 - woensdag 22 september - 18:30 uur
● groep 4 - dinsdag 21 september - 20:00 uur
● groep 5 - donderdag 23 september - 18:30 uur
● groep 6 - woensdag 22 september - 20:00 uur
● groep 7 - dinsdag 21 september - 18:30 uur
● groep 8 - maandag 20 september - 18:30 uur

Om de informatieavond op school voor iedereen veilig en goed te laten verlopen hebben we
de volgende afspraken:
➢ in principe mag er één ouder per leerling aanwezig zijn (uitzonderingen in overleg

met de leerkracht;
➢ ouders melden zich aan voor de informatieavond, dit verloopt via de leerkracht;
➢ 10 minuten voor aanvang gaat de bij de deur (hoofdingang) open (18:20 uur en

19:50 uur);
➢ bij binnenkomst hoeft er niet geregistreerd te worden, want de leerkrachten hebben

een lijst;
➢ bij binnenkomst doen ouders een gezondheidscheck (zie bijlage) en worden de

handen gedesinfecteerd;
➢ als er tijdens het verplaatsen geen afstand gehouden kan worden, wordt het dragen

van een mondkapje geadviseerd;
➢ na afloop gaan de ouders via de nooduitgang naar buiten;
➢ er wordt geen koffie geschonken.

● MEER MUZIEK IN DE KLAS
Vanaf dit schooljaar werken we samen met de Muziekschool Hoeksche Waard en zullen de
muzieklessen de ene week gegeven worden door een vakleerkracht muziek en de andere
week door de groepsleerkracht. Tijdens deze lessen zullen met regelmaat ook
muziekinstrumenten centraal staan. De lessen zullen gegeven worden door juf Marieke de
Vries. Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen –
wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de
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sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Muziek en bewegen sluit
aan bij onze visie en ambitie: de ontwikkeling van hart, hoofd en handen!

● PLUSKLAS
Vanaf dit schooljaar willen wij ons nog meer inspannen om onze meer- en hoogbegaafde
leerlingen, onze (zeer) intelligente en onze leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong dat
onderwijs te bieden wat zij nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te kunnen
ontwikkelen.

Van iedere leerling brengen wij, een aantal keer per jaar,  de leer- en
onderwijsbehoeften zorgvuldig in kaart. Hierbij maken we gebruik van de resultaten op de
methodetoetsen, de Cito-toetsen, de informatie van ouders en onze observaties. Tevens
kijken we naar de specifieke leer- en persoonskenmerken die speciaal toegeschreven worden
aan meer- en hoogbegaafde kinderen.

We willen binnen de eigen groep zoveel mogelijk tegemoet komen aan de specifieke
leer- en onderwijsbehoeften van de leerlingen. Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen doen
we dit o.a. door de reguliere leerstof te compacten, waarbij onnodige oefen- en
herhalingsstof wordt geschrapt. Hierdoor komt er tijd vrij voor uitdagende opdrachten
(verrijken). Soms kan het echter voorkomen dat deze verrijkingsopdrachten niet voldoende
aansluiten bij de behoeften van een leerling. Dit hoeven niet alleen leerbehoeften zijn, maar
kunnen ook te maken hebben met bijvoorbeeld sociale- en emotionele behoeften. Ook kan
het voorkomen dat de mogelijkheden van de leerkracht onvoldoende toereikend zijn om een
leerling te bieden wat hij/zij nodig hebben. Mocht dit het geval zijn dan kan de leerling in
aanmerking komen voor de plusklas. Behoefte aan contact met zogenaamde
ontwikkelingsgelijken speelt hierbij ook een belangrijke rol van betekenis.

Zoals u uit bovenstaand wellicht begrepen hebt, mag plusklasonderwijs niet gezien
worden als zomaar iets leuks, iets extra’s of als een soort privilege; het hoort bij het gewone
leerstofaanbod van meer- en hoogbegaafde en soms ook van (zeer) intelligente kinderen.
Het plusklasonderwijs is geen doel op zich. Het doel is: de ontwikkeling van de meer- of
hoogbegaafde leerling. Wij gaan dan ook niet uit van het principe “eens in de plusklas, altijd
in de plusklas.” Een aantal keer per jaar kijken we voor welke leerlingen de plusklas een
toegevoegde waarde is.

In alle gevallen zal de groepsleerkracht in samenspraak met de intern begeleider (juf
Hanny Braat) en/of de specialist begaafdheid (juf Anke Kleijwegt) bepalen welk aanbod een
leerling nodig heeft en op welke plek dit het beste gegeven kan worden.

Komende week woensdag starten we met de Plusklas. De kinderen die hiervoor in
aanmerking komen en hun ouders zijn/worden hierover geïnformeerd.

● NIEUWE INTERIM BESTUURDER
Onze stichting CSG De Waard heeft vanaf dit schooljaar een nieuwe interim
bestuurder. Zijn naam is Jan Winters. Samen met de directeuren van alle CSG De
Waard scholen gaat hij (verder) aan de slag met de ontwikkeling van de stichting.

● MEET THE PARENTS
Van harte welkom bij Meet the Parents,
Naar aanleiding de avond over ouderbetrokkenheid in januari 2020 en de
kwaliteitsgesprekken, is bij ouders het idee ontstaan om elkaar beter te leren kennen en
informatie uit te wisselen. Daarom nodigen we jullie van harte uit voor een informeel
samenzijn.  De eerste Meet The Parents bijeenkomst van dit schooljaar zal op 13 oktober

2021-2022  weekbrief 2 CBS De Schelp

3

https://deschelp.csgdewaard.nl/onze-school/wie-zijn-wij


plaatsvinden op het kleuterplein voor het BSO lokaal van 11:15 - 12:15 uur. De bijeenkomst
van 21 september gaat niet door.

● JEUGDFONDS SPORT-EN CULTUUR
Zou uw kind graag meedoen bij een sportclub, muziekles o.i.d., maar is dit voor u
financieel niet haalbaar, dan kunt u gebruik maken van het Jeugdfond Sport- en
Cultuur. Juf Sandra Russchen is op onze school het aanspreekpunt van het Jeugdfonds
(s.russchen@csgdewaard.nl). Voor meer informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/

● UITNODIGING JEUGDCLUBS en KINDERKOOR
Vanuit de Hervormde kerk in Puttershoek hebben we een aantal jeugdclubs. Te weten
Juni-JOR voor kinderen van groep 4, 5 en 6 en JOR-Young voor groep 7, 8 en de 1e

middelbare school. Dan hebben we ook nog de JOR dat is de groep vanaf de 2e middelbare
school. Naast deze clubs hebben we ook een kinderkoor ‘een vrolijk geluid’ dat is voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar. We willen jullie uitnodigen om eens te komen kijken op deze
gezellige clubs. Je hoeft niet naar de kerk te gaan om deel te mogen nemen. De clubs
hebben allemaal wel een christelijk karakter en we zullen met respect met elkaar omgaan. In
de bijlage staan de verschillende uitnodigingen voor de komende periode. We hopen velen
van jullie te zien!

● INPUT GEVRAAGD VOOR EILANDHOPPER 2022
Voor de zomervakantie hebben alle leerlingen de Eilandhopper ontvangen. Eilandhopper
ontvangt graag input van ouders voor de Eilandhopper 2022. De link voor het formulier:
https://forms.gle/guTg6C4oSBCqXGd37
Denkt u nog aan de winactie voor een klassenuitje! Frittella Rockanje, Stichting A Seal
Stellendam en Zeil-en Surfcentrum Brouwersdam hebben een klassenuitje beschikbaar
gesteld. Elk kind wat een leuke anekdote, gekke foto, of verslag naar ons instuurt maakt
kans voor zijn of haar hele klas!

● AGENDA
Datum Activiteit

13 t/m 16 september Oudervertelgesprekken (gespreksavond 1)

13 september Medezeggenschapsraad

13 september Ouderraad

13 t/m 16 september Schoolbrengweek (School op Seef)

15 september School op Seef (praktische verkeersles) groep 1 t/m 4

15 september Meer Muziek in de klas groep 1 t/m 8

17 september Kidsraad

20 t/m 23 september Informatieavond (zie rooster in deze weekbrief)

● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
Datum Activiteit
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8 september (elke
woensdagmiddag)

Moestuinieren voor kinderen Plukhoek Mookhoek

18 en 25 september Open Dagen Muziekschool Hoeksche Waard en Verenigingen
(25 september bij Maasmuziek in Puttershoek)

● BIJLAGEN:
○ Gezondheidscheck
○ Flyer Jeugdclubs en Kinderkoor
○ Flyer September Muziek Maand
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