
WEEKBRIEF 24 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 €29,25 opgehaald, dat brengt het totaal op €103,90

● TREFWOORD
Hoe ontwikkelt identiteit zich? is de vraag die deze week centraal staat. De kinderen
ontdekken dat identiteit niet iets is dat vaststaat, maar dat het zich ontwikkelt tijdens je
leven. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● David is een vriend, maar is hij nog meer? - Samuel 19 en 20
● David is een goed mens, maar is hij nog meer? - Samuel 24

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● Bezoek aan de tent - Genesis 15
● Izaäk - Genesis 21

● KWINK
De eerste lessen van Kwink zijn gericht op het vormen van een positieve groep. Les 3 gaat
over verschillen. De kinderen ontdekken en accepteren dat ze verschillend zijn en leren daar
op een goede manier mee om te gaan (deze les hoort bij de competentie: zelfmanagement).
De Kwink van de week is:

● ONTDEK DE ANDER! - onderbouw
● GEEF ELKAAR DE RUIMTE! - middenbouw
● GEEF DE ANDER DE RUIMTE OM ZICHZELF TE ZIJN! - bovenbouw

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

Ik ben Febe Joziasse en ik ben tweedejaars PABO student bij Inholland Rotterdam. Ik
ben 17 jaar oud en ik kom uit Numansdorp. De komende tijd kom ik stagelopen in
groep 3, dit doe ik iedere donderdag. Ik heb heel veel zin in om stage te komen lopen.
Ik ben erg benieuwd wat de kinderen dagelijks doen, en ik hoop dat ik veel mag gaan
leren. Naast mijn opleiding ben ik ook nog vakkenvuller bij de Albert Heijn in
Numansdorp.  Groetjes, Febe

● SCHOOLBRENGWEEK
De uitslag van de challenge is binnen. Het was nek aan nek race. Groep 5 is derde
geworden, groep 1/2a tweede en de winnaar is…. groep 8! Uit sportiviteit kreeg groep 8 een
sleutelhanger. Het belangrijkste doel van de schoolbrengweek is dat kinderen op de fiets,
step of lopend blijven komen! Daar kunnen ze uw hulp wel bij gebruiken:)

● INFORMATIEAVOND
We kunnen positief terugkijken op de afgelopen week, waar er vier avonden lang
informatieavonden zijn georganiseerd. Fijn dat de opkomst in bijna alle groepen groot was
en we de betrokkenheid van u als ouders mochten ervaren.
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● WEEK TEGEN PESTEN
Volgende week is de landelijke week tegen pesten met als thema Buitensluiten? Uitgesloten!
In alle groepen zullen we hier aandacht aan besteden, ondere andere met Kwink.

● KLEDINGBOX
De eerste lediging van dit schooljaar heeft €20,00 opgebracht. De kledingbox staat onder de
overdekte fietsenstalling en hier kunt u de kleding die u niet meer gebruikt naar toebrengen.
Wij sparen het geld tot we er iets moois of nuttigs voor de school van kunnen kopen. In
2019 hebben we de treinzit in de centrale hal hier, samen met de opbrengst van de verkoop
van oud meubilair, van kunnen aanschaffen.

● CAFE GEZI(e)N
Eindelijk weer eens een fysieke bijeenkomst, wij zijn blij, dat het weer kan! U bent van harte
welkom op 7 oktober waar het thema: Het nieuwe puberbrein binnenstebuiten centraal
staat! (zie bijlage).

● AGENDA
Datum Activiteit

27 september t/m 1 oktober Week tegen Pesten

29 september School op Seefles groep 5 t/m 7 FIETS MEE!

5 oktober Dag van de leraar

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

6 oktober Fietsverlichtingsactie groep 5 t/m 8 FIETS MEE!

7 oktober Bezoek kinderboekenschrijfster Marte Jongbloed in groep 5

7 oktober Herfstpad groep 3

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

● BIJLAGEN:
○ Schaatslessen district Hoeksche Waard
○ CAFE GEZI(e)N: Puberbrein
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