
WEEKBRIEF 3 DECEMBER 2021

● CORONA UPDATE
Sinds vorige week zijn er vier positief geteste leerlingen bijgekomen, zij zaten allemaal al in
quarantaine waardoor het geen consequenties heeft voor de groepen. Ook zijn er de
afgelopen week weer kinderen in quarantaine gegaan, omdat ze met een positief getest
persoon in aanraking zijn geweest. Daarnaast zijn er ook kinderen die vanwege
verkoudheidsklachten of ziekte niet op school konden zijn. Maar over het algemeen genomen
zijn er slechts een paar kinderen per groep die online onderwijs volgen en zijn we blij dat we
afgelopen week bijna weer alle kinderen op school konden verwelkomen.
Gisteren is het nieuwe protocol naar alle ouders gemaild, hierin zijn de nieuwe maatregelen
opgenomen. Dit protocol is ook te vinden op onze website.

● LIEF EN LEED
Juf Marianne van der Beek gaat op dinsdag 21 december met zwangerschapsverlof. Op de
vacature die we al in oktober uitgezet hebben, is er helaas geen één reactie gekomen. Dit
heeft ons veel zorgen gebaard, maar door actieve werving is het ons toch gelukt om iemand
te vinden. We zijn heel blij dat Evi Vree vanaf 10 januari bij ons komt werken. Volgende
week zal zij zich in de weekbrief aan u voorstellen. Op 21, 23 en 24 december zal juf Denise
Kanters voor groep 7 staan, we zijn blij dat zij dat wil doen.

● ZENDING EN GOED DOEL
Vanaf deze week tot aan de kerstvakantie sparen we voor Make-A-Wish Nederland..
Make-A-Wish Nederland vervult de allerliefste wensen van kinderen tussen de 3 en 18 jaar
met een ernstige soms, zelfs levensbedreigende ziekte.
We hopen dan voor de Kerstvakantie een mooi bedrag over te kunnen maken naar
Make-A-Wish Nederland. Helpen jullie mee?
Deze week hebben we €30,80 opgehaald voor Make-a-Wish.

● TREFWOORD
Wat doe je met je vooruitziende blik? In de bijbelverhalen ziet Jesaja betere tijden aankomen
en droomt van een mooie toekomst, waarin een leeuw en een lam naast elkaar liggen.
Het adventslied Je bent een licht voor de wereld brengt ons elke week een stapje dichterbij
het Kerstfeest.
De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Licht in het donker - Jesaja 11:1-5
● Jesaja ziet Gods droom - Jesaja 11:6-10

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● Aankondiging van de geboorte van Jezus - Lucas 1
● De geboorte van Jezus - Lucas 2

● KWINK
Volgende week gaan we verder met les 7 . Deze les gaat over kwaliteiten van de ander. De
kinderen uit de onderbouw ontdekken de kwaliteiten van hun klasgenoten. De kinderen uit
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de midden-en bovenbouw benoemen de kwaliteiten van hun klasgenoten en onderzoeken
hoe ze deze kunnen gebruiken in de groep (deze les hoort bij de competentie: besef van de
ander).
De Kwink van de week is:

● ZOEK DE KWALITEITEN VAN DE ANDER! - onderbouw
● KEN ELKAARS KWALITEITEN! - midden- en bovenbouw

● SINTERKLAASFEEST
De afgelopen week kwamen de kinderen allemaal spullen en ook brieven van Sinterklaas en
zijn Pieten tegen in de school……. Toen de kinderen vanochtend op school kwamen, bleken
Sinterklaas en zijn Pieten al op school te zijn. Het was vandaag in alle groepen een groot
feest. De kinderen thuis konden met een online verbinding toch meedoen met de surprises.
Voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 die vandaag niet op school konden zijn, heeft Sinterklaas
een filmpje opgenomen en de aardige Roetveegpiet heeft aangeboden om hun cadeautje
thuis af te geven.

● TSO TARIEFSWIJZIGING
Vanaf januari 2022 worden de tarieven voor het overblijven gewijzigd naar €2,- per keer.
Dit heeft u in de laatste informatiebrief van de Tussenschoolse Opvang kunnen lezen.

● TSO OPROEP INVALLERS PER GROEP
Vanaf januari gaan er helaas een aantal vaste medewerkers stoppen met het overblijven. We
zijn daarom met spoed op zoek naar vaste medewerkers:

● voor groep 1/2b één vaste medewerker op maandag;
● voor groep 3 twee vaste medewerkers op maandag en ééń vaste medewerker op

dinsdag en donderdag
● voor groep 5 één vaste medewerker op dinsdag.

Voor het overblijven ontvangt u een per overblijfdag een vrijwilligersvergoeding. Meer
informatie en aanmelden kan via: overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

● KERSTFEEST
Het kerstfeest staat gepland op donderdagavond 23 december, vanwege de huidige
maatregelen en de avond lockdown, gaan we het Kerstfeest met de kinderen zeer
waarschijnlijk op een ander tijdstip vieren. Hier wordt u uiterlijk volgende week over
geïnformeerd.

● AGENDA
Datum Activiteit

7 december PO-VO talentles groep 8

16 december Kerstcreamiddag groep 1 t/m 6

20 december Kerstcreamiddag groep 7 en 8

23 december ‘s avonds kerstviering in de klas

27 dec. 2021  t/m 7 jan. 2022 Kerstvakantie

● BIJLAGEN:

2021-2022  weekbrief 12 CBS De Schelp

2

mailto:overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

