
WEEKBRIEF 17 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 €28,10 opgehaald,dat brengt het totaal op €74,65

● TREFWOORD
Wie ben jij in deze groep? is de vraag die deze week centraal staat. De kinderen denken na
hoe de groep ze vormt tot wie ze zijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● David is dapper, maar is hij nog meer? - Samuel 17
● David is een winnaar, maar is hij nog meer? - Samuel 18

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● Abraham naar het beloofde land - Genesis 11
● Het beste deel - Genesis 17

● 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

● EVEN VOORSTELLEN
Vandaag stelt onze stagiaire uit groep 3 zich aan u voor:

Mijn naam is Inge Wannet. Ik ben 20 jaar oud en woonachtig in Maasdam. Mijn
hobby’s zijn lekker uit eten gaan en winkelen met vriendinnen. Op Hogeschool
Inholland te Dordrecht ben ik 2de jaars student en volg ik met veel plezier de
opleiding “leraar basisonderwijs”. Sinds 6 september loop ik iedere maandag in
groep 3 bij juffrouw Jeanet Duijts stage. Ik hoop jullie allemaal snel te zien op
school!

● SCHOOLBRENGWEEK
De Kidsraad heeft de afgelopen week elke dag geïnventariseerd hoeveel kinderen er op de
fiets of lopend naar school gekomen zijn. Ze hebben dit weergegeven in een staafgrafiek.
Het blijft nog even spannend welke groep de challenge gewonnen heeft. De uitslag wordt
volgende week bekend gemaakt in de weekbrief.

● SCHOOL OP SEEF
We kunnen terugkijken op een goed verlopen eerste praktische verkeersles van School op
Seef. We bedanken de vrijwilligers voor hun inzet! Houd onze Facebookpagina en website in
de gaten voor foto’s van deze eerste SoS les.

● INFORMATIEAVOND
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Komende week wordt de informatieavond voor alle groepen op het leerplein gehouden:
● 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:
➢ 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.

● COMMUNICATIE SPELREGELS
Aan het begin van het nieuwe schooljaar brengen we graag de communicatie spelregels
weer onder uw aandacht. Tijdens de ouderavond over ouderbetrokkenheid (januari 2020) is
door de ouders de wens uitgesproken te willen beschikken over (een overzicht met)
afspraken met betrekking tot het communiceren tussen de leerkrachten en de ouders (zie
hieronder en bijlage).

Communicatie spelregels
● Respect is één van onze kernwaarden, wij communiceren op een respectvolle manier

met elkaar, ook via de mail;
● Mailadressen van de leerkrachten kunt u altijd vinden op het ouderportaal van uw

kind (onder het kopje school)
● Mails kunnen het beste naar allebei de leerkrachten van de groep van uw kind

gestuurd worden. De leerkracht die op die dag werkt zal dan de mail lezen en u zo
snel mogelijk beantwoorden;

● Leerkrachten zullen uw mail zo snel mogelijk beantwoorden, binnen een week heeft u
in ieder geval een antwoord;

● Wilt u een mail sturen naar een specifieke leerkracht dan moet u er rekening mee
houden dat deze mails (in principe) alleen op de werkdagen van die leerkracht
gelezen worden en u wellicht langer op antwoord moet wachten;

● Voor schooltijd zijn de leerkrachten er voor de kinderen en heten zij de kinderen
welkom. Ze willen de kinderen aandacht geven op het moment dat ze de klas
inkomen, op dat moment heeft de leerkracht dus weinig tijd om met u in gesprek te
gaan;

● Voor een gesprek nemen wij graag de tijd. Na schooltijd zijn de leerkrachten in de
gelegenheid om met u in gesprek te gaan en kan er dus een afspraak gemaakt
worden. Korte (belangrijke) mededelingen, zoals tandarts- en doktersbezoek, kunt u

2021-2022  weekbrief 3 CBS De Schelp

2



uiteraard wel voor schooltijd doorgeven. Dit kan per mail of middels een briefje via
uw kind doorgegeven worden;

● De communicatie met de leerkrachten verloopt via de mail, persoonlijk of via de
telefoon van de school. Het mobiele nummer houden de leerkrachten voor privé.
Mocht u toch over het mobiele nummer van de leerkracht beschikken, wilt u hier dan
zorgvuldig mee omgaan en het gebruik van Whatsapp beperken;

● De leerkracht communiceert mededelingen van de klas met de klassenouder via de
Whatsapp. De klassenouder geeft dit door aan de andere ouders.

● De klassenouder geeft het mobiele nummer van de leerkracht niet zonder
toestemming van de leerkracht, door aan andere ouders;

● Wilt u ziekmeldingen voor schooltijd telefonisch doorgeven via het telefoonnummer
van de school (078-6761661);

● Indien er problemen zijn met een leerkracht dient dit eerst met de leerkracht
besproken te worden, indien u er met de leerkracht niet uitkomt gaat u naar de
directie.

● Heeft u opmerkingen, vragen of misschien een goede suggestie over het beleid van
de school? Neem dan contact op met de medezeggenschapsraad (meer informatie zie
onze website).

● MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN OUDERRAAD
De medezeggenschapsraad en de ouderraad zijn afgelopen week voor de eerste keer van dit
schooljaar bij elkaar gekomen. Op onze website vindt u informatie over de
medezeggenschapsraad en de ouderraad.

● TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)
Update uitdagingen TSO
Voor de zomervakantie hebben wij u meermaals geïnformeerd over de ontwikkeling rondom
de bezetting van de overblijf. Afgelopen maandag is de stand van zaken met de MR
besproken. Met de MR zijn de verschillende opties zoals uitbesteden, wijziging van
schooltijden en organisatie per klas doorgenomen. Door zowel de directie van school als de
afvaardiging van ouders en personeel zijn verdiepende vragen gesteld. Naar aanleiding
hiervan hebben wij afspraken gemaakt over de te nemen vervolgacties. Wij verwachten u
hier, voor het einde van het jaar, nader over te kunnen informeren.

Jaarlijks tariefbesluit
Naast de bespreking van actuele ontwikkelingen is door de MR een besluit genomen over het
tarief. Alvorens hierop in te gaan geven wij een korte toelichting op het huidig tarief. Het
huidige tarief van €1,25 is twee jaar geleden bewust verlaagd en niet kostendekkend
gemaakt. De TSO had in de afgelopen jaren een forse spaarrekening aangelegd. Dit past niet
binnen de in het verleden gemaakte afspraken. De TSO heeft tenslotte als doel om met een
jaarlijks sluitende begroting de overblijf te kunnen verzorgen. Sparen maakt daarvan geen
onderdeel uit. Inmiddels heeft dit gezorgd voor een daling van het rekeningsaldo. Het is nu
tijd om het tarief weer bij te stellen en kostendekkend te laten zijn. De MR heeft het
vastgesteld op €2,00. Dit gaat in vanaf 1 januari 2022. Het is verhoudingsgewijs een forse
verhoging, maar betreft een reëel tarief om tot een sluitende jaarexploitatie van de overblijf
te komen.

● NASCHOOLSE MUZIEKLESSEN ‘ONTDEK JOUW INSTRUMENT’
Vanaf 7 oktober starten de naschoolse muzieklessen weer in onze school (zie bijlage).
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● KINDERBOEKENMARKT
De geplande kinderboekenmarkt Bij Arie van 14 oktober zal niet op school plaatsvinden. We
zijn in overleg hoe we het gaan organiseren.

● AGENDA
Datum Activiteit

17 september Kidsraad

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

21 september Prinsjesdag

27 september t/m 1 oktober Week tegen Pesten

29 september School op Seefles groep 5 t/m 7

5 oktober Dag van de leraar

6 t/m 15 oktober Kinderboekenweek ‘Worden wat je wilt’

6 oktober Fietsverlichtingsactie groep 5 t/m 8

7 oktober Bezoek kinderboekenschrijfster Marte Jongbloed in groep 5

8 oktober Kidsraad

11 t/m 13 oktober Schoolkamp groep 8

13 oktober Meet the Parents

15 oktober Afscheid juf Ineke Kooijman

18 t/m 22 oktober Herfstvakantie

● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
Datum Activiteit

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

25 september Sponsorloop voor Stichting Spieren voor Spieren
(zie bijlage)

● BIJLAGEN:
○ Communicatie spelregels
○ Ontdek jouw instrument
○ Sponsorloop atletiekvereniging Spirit in Oud-Beijerland
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