
WEEKBRIEF 10 DECEMBER 2021

● CORONA UPDATE
Na een paar rustige dagen stroomden vanaf afgelopen woensdag het aantal meldingen van
besmettingen binnen en waren we, na overleg met de GGD, genoodzaakt om groep 1/2a
vanaf donderdagmiddag in quarantaine te laten gaan. Ook zijn er nog zes leerlingen uit
andere groepen positief getest. Het aantal kinderen in quarantaine is weer behoorlijk
omhoog gegaan. Een veel voorkomende klacht is (lichte) hoofdpijn en vermoeidheid.
Nu het aantal besmettingen oploopt en zich van de ene groep naar de andere groep lijkt te
verspreiden adviseren wij om kinderen van wie een huisgenoot corona gerelateerde klachten
heeft en zich laat testen, ook uit voorzorg thuis te houden tot de uitslag bekend is. Hiermee
hopen we te voorkomen dat er meer groepen in quarantaine moeten.

● LIEF EN LEED
Juf Linda Jonkman heeft afgelopen woensdag het zij-instroomtraject van de PABO succesvol
afgerond en mag zich nu officieel leerkracht basisonderwijs noemen! De kinderen uit groep
1/2b hadden allang verwacht dat ze zou slagen en hadden haar stoel vast versierd om de juf
te verrassen!

● EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Evi Vree en ik ben 25 jaar oud.
Ik kom oorspronkelijk uit de Hoeksche Waard, in mijn jeugd heb ik in
Maasdam en 's-Gravendeel gewoond. Ik heb in Den Haag gewoond voor mijn
studie. Daar heb ik de Haagse Academie voor Lichamelijke opvoeding (HALO)
afgerond. Dit is de opleiding tot eerstegraads gymdocent. Momenteel ben ik
bezig met het zij-instroomtraject van de PABO. Ik hoop dit in juni af te
ronden. Op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kom ik voor groep 7
te staan op CBS De Schelp. Als juf voor de klas vind ik het heel erg leuk om
kinderen wat te leren! Zelfs vind ik sporten geweldig en zit ik dus al jaren bij de
korfbalvereniging C.K.C A.D.O in 's-Gravendeel. Hier speel ik in de selectie en zit ik in
jeugdzaken.  Ik heb zin om vanaf de kerstvakantie op De Schelp te komen werken!

● 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 €43,- opgehaald voor Make-a-Wish. Dit brengt het totaal op €73,80

● TREFWOORD
Het thema voor de komende twee weken is ‘verrassend’. Dit thema gaat over hoe we
omgaan met verrassingen in ons leven. En wat het betekent om elkaar te kunnen verrassen.
Vanuit dit thema bereiden we ons ook voor op het komende Kerstfeest.
De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Zacharias en Elisabet worden verrast - Lucas 1: 5-23
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● Maria wordt verrast - Lucas 1: 26-38

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● De Herders - Lucas 2
● De Wijzen - Mattheüs 2

● KWINK
De komende twee weken staan emoties centraal (les 8). De kinderen uit de onderbouw leren
hoe ze rustig kunnen worden als ze boos zijn. De kinderen uit de midden-en bovenbouw
leren heftige emoties te herkennen en zichzelf rustig te maken als dat nodig is (deze les
hoort bij de competentie: zelfmanagement).
De Kwink van de week is:

● BOOS? DOE ALS DE RUSTVIS! - onderbouw
● HEFTIGE EMOTIE? PAK HET AAN? - midden- en bovenbouw

● 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.

● NIEUWS VAN DE TSO
➢ De afgelopen week hebben we afscheid genomen van Hana, zij kwam elke

overblijfdag voor groep 3. Hana, dankjewel en succes met je nieuwe baan!
➢ Een hartelijk welkom aan Sfaa, moeder van Ameer uit groep 1/2a. We zijn blij dat

ze ons komt helpen. Ze gaat op maandag, dinsdag en donderdag helpen bij groep
3. Succes gewenst!

➢ Er zijn nog steeds vaste medewerkers nodig:
➤ 2 voor de maandag
➤ 1 voor de dinsdag

➢ De reden waarom mensen afscheid nemen is vaak door een baan of studie. Er is
veel bespreekbaar. Heb je voorkeur voor een dag of juist voor een groep? Neem
contact op met José of Lianne, dan bespreken we de mogelijkheden. En
vrijblijvend meedraaien kan natuurlijk altijd.

➢ Op de oproep voor ouders-invalkrachten is gereageerd door de groepen 1 t/m 5.
We zoeken nu nog ouders die willen invallen als dat nodig is voor groep 6, 7 en
8.

➢ De vacature voor planner heeft verschillende reacties opgeleverd. Ontzettend fijn!
Deze week zijn er twee personen die meekijken of het iets voor hen is. We
houden jullie op de hoogte.

Een hartelijke groet,
José en Lianne.
overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

● KERSTFEEST
Vanwege de huidige maatregelen zijn we op zoek gegaan naar een alternatief om het
kerstfeest toch op een speciale manier met de kinderen te kunnen vieren. We hebben, met
instemming van de MR, besloten om de kerstviering op donderdag 23 december van 16:00
uur tot 16:45 (met uitloop tot 17:00 uur) in de eigen groep te vieren.

Het lesrooster zullen we op deze dag aanpassen, zodat alle kinderen na schooltijd naar huis
kunnen gaan om zich om te kleden en klaar te maken voor het kerstfeest..
We volgen het normale lesrooster, maar de kinderen zijn die dag om 14:30 uur uit.
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Om 15:50 uur gaan de deuren open en mogen de kinderen naar hun eigen klas gaan.
Tussen 16:45 uur en 17:00 uur kunnen de kinderen opgehaald worden of zelf naar huis
gaan.

Mocht het niet mogelijk zijn om uw kind om 14:30 uur op te halen of op te vangen tot 15:15
uur, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Via de leerkracht ontvangt
u zo nodig meer informatie over het brengen en halen van de kinderen.

Op deze manier hopen we er met de kinderen een fijn, gezellig en sfeervol kerstfeest van te
maken.

● AGENDA
Datum Activiteit

16 december Kerstcreamiddag groep 1 t/m 6

20 december Kerstcreamiddag groep 7 en 8

23 december kerstviering in de klas (16:00 uur)

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

● BIJLAGEN:
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