
WEEKBRIEF 29 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 €16,55 opgehaald, dat brengt het totaal op €187,05

● TREFWOORD
Volgende week starten we met het nieuwe thema ‘Krijgen’. Wat krijgt een mens allemaal in
zijn leven? Krijgt hij altijd wat hij wil of waar hij op hoopt? De Bijbelverhalen gaan over
Naäman, een officier in het leger. Een man met aanzien, gezag en macht. Een man die niet
wacht tot hij iets krijgt, maar het gewoon pakt.
De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Het cadeautje - 2 Koningen 5
● Naäman krijgt een tip - 2 Koningen 5

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● Jozef in de put - Genesis 36
● Jozef bij Potifar - Genesis 37

● KWINK
Volgende week starten met les 5. Deze les gaat over kiezen en emoties. De kinderen leren
oog hebben voor/rekening houden met de gevoelens van een ander als ze een keuze maken
(deze les hoort bij de competentie: keuzes maken).
De Kwink van de week is:

● KIEZEN? KIJK OM JE HEEN! - onderbouw
● KIEZEN? DENK OOK AAN DE ANDER! - middenbouw
● KIES OOK MET GEVOEL! - bovenbouw

● ACTIE SCHOENMAATJE
Er kan nog (veel) meer bij…..!
Tot nu toe is er één gevulde schoenendoos op school ingeleverd. We hopen
met deze actie natuurlijk veel meer kinderen blij te kunnen maken, daarom
brengen we de actie nog een keer onder de aandacht.
De gevulde schoenendozen kunnen t/m volgende week vrijdag op school
worden ingeleverd.

● JAARPLANNING
In de jaarplanning die we aan het begin van het schooljaar uitgedeeld hebben, staat een
onduidelijkheid. Maandag 7 maart staat grijs gekleurd in plaats van wit. Op maandag 7
maart (na de voorjaarsvakantie) is een lesdag en worden alle kinderen gewoon op school
verwacht.

● EXTRA UREN VOOR ONDERSTEUNING
Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvangen scholen twee jaar lang extra
geld om achterstanden weg te werken en om ambities te verduurzamen. Wij hebben een
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plan geschreven waarmee de Medezeggenschapsraad voor de zomervakantie heeft
ingestemd. Met betrekking tot een paar onderdelen vanuit ons plan, wachten we nog op een
officieel akkoord vanuit de stichting. Zodra het hele plan is goedgekeurd, zullen we u hiervan
in grote lijnen op de hoogte brengen. We verwachten dat dit binnen enkele weken rond is.
Vanaf de herfstvakantie hebben onze onderwijsassistenten een tijdelijke uitbreiding van hun
uren gekregen, om extra ondersteuning te geven waar dat nodig is. Juf Janneke Snoeij werkt
nu op woensdag en de hele donderdag. Juf Leni de Winter werkt nu de hele maandag en de
hele donderdag. Ook is juf Lotte Bestebreur weer bij ons terug. Zij komt op donderdag extra
ondersteunen.

● VAN PEUTER NAAR KLEUTER OCHTEND
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!
Helpt u ons mee om deze open ochtend onder de aandacht te brengen? Dit kan door het
doorsturen van de flyer (zie bijlage) of door onze berichten op social media te delen.

● ACTIVITEITEN AFGELOPEN WEEK
Afgelopen maandag hebben de kleuterjuffen weer op originele wijze het nieuwe thema
geïntroduceerd. Kregen we onverwachts bezoek van burgemeester Bram van Hemmen en
hebben de kinderen uit groep 5 t/m 8 ademloos gekeken naar het toneelstuk Inspecteur S
en de grote doorbraak  over de Sint Elisabethsvloed in 1421. Op onze website, onze
Facebook en Instagram Pagina leest u hier (binnenkort) meer over.

● UITNODIGING VOOR EEN FEESTJE OP WOENSDAG 3 NOVEMBER

Een feestje vieren in de kerk? Kan dat wel? Ja natuurlijk!

Op 3 november is het dankdag. ’s Middags vieren we dan samen met de kinderen een
ontzettend leuk en gezellig feestje: eerst in de kerk, en daarna in de Hoeksteen. Hopelijk
hebben veel kinderen een schoenendoos versierd en gevuld, want die krijgen in de kerk een
wel heel bijzonder plekje. Nieuwsgierig geworden? De kinderen van de basisschool (en hun
papa’s, mama’s, opa’s en oma’s) en alle anderen die dit niet willen missen zijn van harte
uitgenodigd. En natuurlijk ben je óók welkom als je geen schoenendoos hebt versierd!

Wat? Eerst is er een korte kinderdienst (ca. 30 minuten), daarna vieren we het
feestje verder in de Hoeksteen met een knutsel en wat lekkers

Wanneer? Woensdag 3 november van 14.30 tot 16.30 uur

Waar? De Hervormde Kerk en de Hoeksteen (op het Kerkplein in Puttershoek)

Kun je alleen naar de dienst komen óf alleen naar het feestje daarna? Dat is uiteraard geen
probleem!

● KLEDINGBOX
Voor de herfstvakantie is de kledingbox geleegd en kunnen we €7,80 aan ons spaarpotje
toevoegen. Dit schooljaar hebben we nu €27,80 gespaard.

● AGENDA
Datum Activiteit

3 november Kabouterpad groep 1/2a en 1/2b
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https://deschelp.csgdewaard.nl/nieuws/19472-onverwachts-bezoek
https://beeldendjeugdtheater.nl/index.php/inspecteur-s-en-de-grote-doorbraak/


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

9 november PO-VO talentles groep 8

12 november Van peuter naar kleuter ochtend

15 t/m 25 november Gespreksavond 2 groep 1 t/m 7

19 november Kidsraad

22 t/m 26 november Voorlopig Adviesgesprekken groep 8

● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
Datum Activiteit

3 november Kinder Dankdagdienst om 14:30 uur  (zie bijlage)

● BIJLAGEN:
○ Flyer van Peuter naar Kleuter ochtend
○ Uitnodiging Kinder Dankdagdienst
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