
WEEKBRIEF 1 OKTOBER 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 €18,00 opgehaald, dat brengt het totaal op €121,90

● TREFWOORD
‘Slim’ is het nieuwe thema. In dit thema worden de kinderen zich bewust dat je op
verschillende manieren slim kunt zijn.
De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Salomo wordt koning - 1 Koningen 1 en 2
● Goed of kwaad - 1 Koningen 3

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● Izaäk trouwt met Rebekka - Genesis 24
● Jakob en Ezau - Genesis 25

● 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 stagiaire uit groep 1/2a zich aan u voor:

Beste ouders/verzorgers,
Sommige van u heb ik al mogen ontmoeten op het plein of in de klas. Anderen herkennen
mij misschien van mijn eerste pabo stage in september 2019, in groep 6. Maar voor de
ouders die mij nog niet kennen, stel ik me even kort voor.
Mijn naam is Marieke Verbeek-Bal, inmiddels net 41, moeder van twee superleuke
knullen (9 & 11 jr.) en omdat ik in 2019 besloten heb om mijn droom toch een eerlijke
kans te geven, ben ik na jaren werkzaam te zijn geweest op diverse BSO's, gestart met
de lerarenopleiding pabo. Tot nu toe heb ik daar nog geen seconde spijt van gehad. Ik
heb het voordeel dat ik al wat ervaring heb in de omgang met het basisschoolkind,
maar ik leer iedere dag nog zo veel bij! Mijn vaste stagedag is op donderdag, bij juf
Bieshaar en de kinderen in klas 1/2a, maar ik zal af en toe ook op een andere dag
aanwezig zijn ivm opdrachten vanuit school, of hier en daar een helpende hand bieden
in andere klassen. Graag tot ziens in de klas of op het plein. Met hartelijke groet,
Marieke

● KINDERBOEKENWEEK ‘WORDEN WAT JE WIL’
Op woensdag 6 oktober om 8:30 uur openen we de kinderboekenweek met alle kinderen
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op het schoolplein. Ouders en andere belangstellenden kunnen achter de hekken meekijken.
Een week lang zullen er diverse activiteiten rondom het thema ‘beroepen’ worden
georganiseerd. En natuurlijk wordt er heel veel voorgelezen: door een
kinderboekenschrijfster, door mevrouw van Es, de leerkrachten en …. door de kinderen zelf!

● KINDERBOEKENMARKT BIJ ARIE
De jaarlijkse kinderboekenmarkt wordt verzorgd door boekwinkel Bij Arie zal op dezelfde
manier als vorig schooljaar georganiseerd worden:

○ alle groepen krijgen een aantal boeken te leen, waaronder de nieuwste en
populairste kinderboeken en kinderboeken rondom het thema ‘Worden wat je wil’:
✔ de kinderen kunnen de boeken in de klas bekijken;
✔ de kinderen krijgen een bestellijst met die titels mee, hieruit kunt u als

ouder samen met uw kind een keuze maken;
✔ de bestellijsten moeten uiterlijk 14 oktober op school ingeleverd;
✔ de boeken, inclusief factuur, worden op school geleverd;

○ 10% van de opbrengst is voor de school, hiervan kunnen wij de boekenkasten in
de groepen aanvullen;

○ voor meer boeken kunt u terecht in de boekwinkel Bij Arie.

● FIETSVERLICHTINGSACTIE
Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar in het verkeer, helemaal als ze fietsen zonder goede
verlichting. Uit onderzoek blijkt dat met goede fietsverlichting de kans op een aanrijding in
het donker daalt met wel 20 procent. Wij van De Schelp vinden het belangrijk dat onze
leerlingen veilig naar school fietsen en dat uw kind goed zichtbaar deelneemt aan het
verkeer. Daarom organiseren wij woensdag 6 oktober voor de achtste keer een
fietsverlichtingsactie. Voorheen was dit de fietsverlichtingsactie van de ANWB. Dit was een
vijfjarig project, in 2019 zijn we, onder de vlag van De Schelp, daarmee doorgegaan.

Tijdens de fietsverlichtingsactie controleren we de verlichting én de technische staat van de
fietsen van de leerlingen uit groep 5 t/m 8. We controleren aan de hand van een
controleformulier van de ANWB.

● VERSOEPELINGEN MAATREGELEN CORONA
Nu er landelijk veel versoepelingen zijn doorgevoerd, hebben wij ook nagedacht over de
versoepelingen bij ons op school. Met de winter voor de deur willen we toch nog voorzichtig
zijn. Na overleg met de Medezeggenschapsraad hebben we besloten dat de ouders nog
steeds alleen op uitnodiging van de leerkracht of directie in de school mogen komen.
Daarnaast stellen de leerkrachten het tijdens gesprekken op prijs om wel afstand te houden
van ouders/verzorgers/externen die in de school komen.

Bij de aanvang van de lessen gaan de kinderen zelfstandig naar binnen en staan de
leerkrachten bij het klaslokaal om de kinderen te verwelkomen (zie communicatieregels -
weekbrief 17 september). Op deze manier wordt de zelfstandigheid van de kinderen
bevorderd. Na elke vakantie zal er in groep 1 t/m 4 een inloopmoment voor de ouders
georganiseerd worden, zodat de kinderen hun plekje en werk(jes) kunnen laten zien. Het
eerste inloopmoment is op vrijdag 29 oktober. Via de leerkracht ontvangt u hier meer
informatie over.
Vanaf de herfstvakantie mogen ouders wel weer op het schoolplein komen en zullen we
teruggaan naar de normale inlooptijden. Om:

● 8:15 uur en 13:00 uur gaan de hekken open en mogen de kinderen en ouders het
plein op. Ook zal er dan pleinwacht aanwezig zijn;
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● 8:25 uur en 13:05 uur gaat de eerste bel en gaan de kinderen zelfstandig naar
binnen, ouders blijven buiten.

○ groep 3 t/m 6 door de hoofdingang;
○ groep 7 en 8 door de nooduitgang;

● 8:30 uur en 13:10 uur starten in alle groepen de lessen en gaan de deuren van de
ingangen en klassen dicht.

Voor de kleuters hanteren we de huidige werkwijze. De ouders zetten hun kind bij de
buitendeur van het lokaal af en de kinderen gaan zelfstandig naar binnen. De deur gaat om
8:20 en 13:00 uur open voor de kleuters. Ook voor hen starten de lessen om 8:30 en 13:10
uur en moeten de kinderen binnen zijn.

We hanteren dezelfde toegangshekken:
● groep 1 en 2 het hek bij Kivido;
● groep 3 en 4 het hek bij de overdekte fietsenstalling en mogen hun fiets daar

parkeren;
● groep 5 t/m 8 het hek bij de nooduitgang.

In overleg met de Medezeggenschapsraad zullen we steeds blijven kijken of meer
versoepelingen mogelijk zijn.

● TE LAAT KOMEN EN LEERPLICHT
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, hanteren we vanaf de herfstvakantie weer de normale
inlooptijden. We willen u nadrukkelijk vragen om er voor te zorgen dat uw kind(eren) op tijd
op school komt/komen. Dat wil zeggen dat de kinderen om 8:25 uur naar binnengaan,
zodat ze om 8:30 uur in de klas zijn en de lessen kunnen beginnen. Vanuit de
leerplichtambtenaar hebben we het verzoek gekregen om dit onder uw aandacht te brengen.
Leerlingen die te laat komen, registreren wij in parnassys. Als een leerling structureel te laat
komt zijn wij verplicht dit te vermelden bij de leerplichtambtenaar. Uiteraard gaan wij met de
betreffende ouders in gesprek voordat wij tot een melding over gaan.

● MEET THE PARENTS
Op woensdag 13 oktober aanstaande vindt onze eerste Meet The Parents bijeenkomst van
dit schooljaar plaats.. Vanaf 11:15 uur bent u van harte welkom op het kleuterplein voor de
BSO.

● AFSCHEID JUF INEKE
Op vrijdag 15 oktober nemen we afscheid van juf Ineke Kooijman, omdat zij van haar
pensioen gaan genieten. In de volgende weekbrief ontvangt u hier meer informatie over.

● PLASTIC DOPPEN
We sparen nog steeds plastic doppen. Van het geld van deze actie wordt de opleiding van
blindengeleidehonden bekostigd zie Dopjesactie Nederland Spaart u mee?
Schone plastic doppen van flessen frisdrank, wasmiddel, melkflessen en andere
zuivelpakken, maar ook plastic deksels van o.a. pindakaaspotten en andere soorten plastic
potten zijn  van harte welkom. Doppen waar een plastic pompje aanzit, kunt u niet inleveren
want daarin zit een ijzerdraadje. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan, u steunt hiermee
niet alleen het goede doel, maar ook het milieu!

● AGENDA
Datum Activiteit
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5 oktober Dag van de leraar

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

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

11 oktober Mevrouw van Es komt voorlezen in groep 1 t/m 4

13 oktober Meet the Parents

14 oktober Afsluiting kinderboekenweek

15 oktober Afscheid juf Ineke Kooijman

18 t/m 22 oktober Herfstvakantie

29 oktober Inloopmoment voor ouders van leerlingen uit groep 1 t/m 4

● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
Datum Activiteit

6 t/m 23 oktober POP-UP Kinderboekenwinkel Mijn Eiland. Woensdag t/m zaterdag
van 10 tot 17 uur in Strijen (Kerkstraat)

● BIJLAGEN:
○ Flyer webinar Jong JGZ: Help, mijn kind slaapt slecht
○ Flyer webinar Jong JGZ: Mijn kind online
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