
WEEKBRIEF 15 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 €18,25 opgehaald, dat brengt het totaal op €170,50

● TREFWOORD
Ben ik slim(mer) bezig als ik….? De kinderen verkennen in dit deelthema mogelijkheden die
hen kunnen helpen om slim bezig te zijn.
De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Salomo’s wijsheid en roem - 1 Koningen 10
● Beroemd, wijs, rijk en … dom? - 1 Koningen 11

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● Vlucht van Jakob - Genesis 31
● Jakob bij Laban - Genesis 36

● KWINK
Na de herfstvakantie gaan we verder met les 4. Deze les gaat over positief communiceren.
De kinderen leren vriendelijke woorden te gebruiken (onderbouw), positief communiceren en
mee te bouwen aan een prettige groep (deze les hoort bij de competentie: relaties
hanteren).
De Kwink van de week is:

● DOE ALS CONDOR! - onderbouw
● GEBRUIK HET WOORDENBOEK VAN CONDOR! - middenbouw
● COMMUNICEER VRIENDELIJK! - bovenbouw

● AFSCHEID
Vandaag hebben we met alle kinderen afscheid van juf Ineke Kooijman genomen. Samen
met groep 1 t/m 3 heeft ze een afscheidsfeest gevierd en aan het einde van de ochtend
hebben we haar, al zingend, met alle kinderen uitgezwaaid. Namens alle kinderen hebben we
haar prachtige cadeaus kunnen aanbieden: een tegoedbon voor een uitje met haar gezin en
nog een smakelijk pakket om relaxed aan haar pensioen te beginnen. Foto’s van haar
afscheid verschijnen binnenkort op onze website.
Gelukkig nemen we nog niet helemaal afscheid van haar, want op 9 november komt ze al
voor de eerste keer invallen bij de kleuters. Maar eerst gaat ze vast genieten van haar
welverdiende pensioen. We wensen haar het allerbeste toe!

● AFSCHEIDSWOORD
Lieve ouders,
Voor mij is het tijd om afscheid te nemen van De Schelp.
Wat zal dat wennen zijn!
Ik ga De Schelp met haar gezellige en enthousiaste leerkrachten vast erg missen, maar de
kinderen nog het allermeest en met name de kleuters natuurlijk. Hun vrolijke snoetjes, hun
plezier in het spel, hun zin om iets nieuws te leren, voor mij was het een feestje.
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Af en toe zal ik nog invallen en er is genoeg vrijwilligerswerk te doen.
Ik heb zin in een leven zonder werkdruk, daar kijk ik nu naar uit. Ook naar meer tijd voor
mijn familie en vrienden en voor mijn 2 kleinkindjes waar ik ook super blij van word.
Ik dank u voor het vertrouwen in mij en dat ik juf mocht zijn van jullie kinderen.
Ik heb van ze genoten!

Een lieve groet, Ineke Kooijman

P.S. Hartelijk dank ouders, kinderen en collega's voor het geweldige afscheidsfeest!
Ik voel mij erg verwend.

● SCHOOLKAMP
Groep 8 kijkt terug op een fantastisch kamp! Het wat wisselvallige weer mocht de pret niet
drukken. De kinderen en begeleiders hebben volop genoten en iedereen is nu wel toe aan
een weekje vakantie:)

● ACTIE SCHOENMAATJE
Graag brengen we de actie schoenendoos nog een keer onder de aandacht. De
herfstvakantie is misschien een mooie gelegenheid om samen de spulletjes te verzamelen en
de doos te versieren met een persoonlijke boodschap of tekening.

Vorige week heeft uw zoon of dochter de folder mee naar huis gekregen. Wij vragen u om
de folder goed te lezen. De schoendoos (let op de bijdrage voor de verzendkosten) kan
ingeleverd worden tijdens de kinder dankdag dienst op 3 november in de Hervormde kerk
Puttershoek of tot uiterlijk 5 november bij de juf of meester in de klas.
Wat jij geeft heeft meer waarde dan je voor mogelijk houdt. Doe mee met de
schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk.

● INLOOPMOMENT GROEP 1 t/m 4
Zoals in eerdere weekbrieven vermeld, zullen we na elke vakantie een inloopmoment
organiseren voor de ouders van groep 1 t/m 4. Via de leerkracht ontvangt u informatie hoe
dit georganiseerd gaat worden.

● MEET THE PARENTS
Op woensdag 13 oktober was de eerste Meet the Parents, ondanks dat de opkomst niet heel
groot was, kunnen we toch terugkijken op een fijn en nuttig samenzijn. De volgende Meet
the Parents zal plaatsvinden op vrijdagochtend 29 oktober, tijdens het inloopmoment van
groep 1 t/m 4. Van 8:30 uur tot 9:15 uur bent u van harte welkom op het kleuterplein voor
het lokaal van de BSO.

● VAN PEUTER NAAR KLEUTEROCHTEND
Op vrijdagochtend 12 november kunnen we eindelijk weer een open ochtend voor peuters
en hun ouders organiseren! Vanaf 10:30 uur zijn zij van harte welkom in de kleuterklas! Meer
informatie volgt na de herfstvakantie, maar geef het vast door….

● HERFSTVAKANTIE TIP HOEKSCHE WAARD ACTIEF
Hoeksche Waard Actief organiseert, in samenwerking met lokale verenigingen en aanbieders,
een programma vol sport en cultuur in de Hoeksche Waard. Wij nodigen alle kinderen uit de
Hoeksche Waard uit om deel te nemen aan de vakantie activiteiten van Hoeksche Waard
Actief (zie bijlage).
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● AGENDA
Datum Activiteit

18 t/m 22 oktober Herfstvakantie

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

29 oktober Kidsraad

3 november Kabouterpad groep 1/2b

3 november Dankdag voor gewas en arbeid

4 november Techniekfestival groep 8

8 t/m 12 november Week van de Mediawijsheid (groep 7 en 8)

8 t/m 12 november Week van respect

12 november Van peuter naar kleuterochtend

● 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)

19 t/m 22 oktober Zwemvierdaagse zwembad De Wellen ‘s Gravendeel
zwem4daagse@zvs.nu

20 oktober OERR Wilde Buiten Dag op Tiengemeten (zie bijlage)

27 oktober Hockey middag voor kinderen van 7 t/m 12 jaar (zie bijlage)

28 oktober Vier weken donderdagavond Cross (zie bijlage)

● BIJLAGEN:
○ OERR Wilde Buiten Dag
○ Herfstvakantietips Hoeksche Waard Actief
○ Hockey middag
○ Donderdagavond Cross - Spirit
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