
WEEKBRIEF 21 JANUARI 2022

● UPDATE
Eind vorige week liep het aantal besmettingen in groep 3 snel op, waardoor we hebben
moeten besluiten om de leerlingen in thuisquarantaine te laten gaan en ze deze hele week
online les te laten volgen. We hopen alle kinderen uit groep 3 volgende week weer op school
te verwelkomen. De twee kleuterjuffen moesten ook deze week nog vervangen worden,
omdat ze nog ziek/niet klachtenvrij zijn.

● ZENDING EN GOED DOEL
Tot aan de voorjaarsvakantie sparen we weer verder voor ons sponsorkind Iftu Bullo
Dube. Zij woont in Ethiopië, is geboren op 8 september 2012 en is nu 9 jaar oud.
Wij sponsoren Iftu Bullo sinds 28 februari 2017.
Van maandag t/m donderdag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje in de
klas doen. Deze week hebben we €21,90 opgehaald, dat brengt het totaal van dit
schooljaar op €309,25

● TREFWOORD
Groei die bij je past is het deelthema van komende week. Groeien doe je zelf, op je
eigen manier en in je eigen tempo. Groeien als mens vraagt om aandacht, liefde en warmte,
maar ook om motivatie, uitdaging en ruimte. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Iets goeds doen op de rustdag - Marcus 3:1-6
● Hoe het is begonnen - Lucas 5: 1-11

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● Bethesda - Johannes 2
● Bruiloft te Kana - Johannes 5

● KWINK
Volgende week starten we met les 10. Deze les gaat over keuzes maken. De kinderen uit de
onderbouw kunnen vertellen wat ze kunnen doen als er per ongeluk iets misgaat. De
kinderen uit de middenbouw kunnen uitleggen waarom ze een bepaalde keuze maken en de
kinderen uit de bovenbouw kunnen uitleg geven over hun morele keuzes (deze les hoort bij
de competentie: keuzes maken).
De Kwink van de week is:

● GAAT HET MIS? LOS HET SAMEN OP? - onderbouw
● ZET JE KOMPAS OOK EENS OP WIJ! - middenbouw
● ZET JE MORELE KOMPAS OP GOED! - bovenbouw

● GYM
Juf Sanne Krijne, onze vakleerkracht gym, heeft aangegeven per 1 februari te stoppen op de
scholen waar ze werkzaam is. Dat betekent dat ze volgende week de laatste lessen aan de
kinderen bij ons op school geeft. Momenteel is er nog niet bekend wie haar gaat vervangen.
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● NATIONALE VOORLEESDAGEN
De komende weken, 26 januari t/m 5 februari, zijn er weer de Nationale Voorleesdagen.
Onze school doet daar ook aan mee. We organiseren dan verschillende activiteiten rondom
het voorlezen.

We zouden het leuk vinden als er in iedere groep een ouder, opa, oma, grote broer of zus
aan ons wil voorlezen via de computer. Als u dit leuk vindt, kunt u zich aanmelden bij de
leerkrachten van de groep van uw kind. Zij leggen dan graag aan u uit hoe dit in z’n werk
gaat. De juffen en meester gaan ook bij elkaar in de groepen voorlezen.
Het worden vast gezellige dagen!

● SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Maike Schutte, onze schoolmaatschappelijk werkster, wordt momenteel vervangen door Solé
Leenen s.vanleenen@kwadraad.nl

● ZELFTESTEN
Wekelijks ontvangen de kinderen die dat willen (groep 6 t/m 8) twee zelftesten. Niet alle
kinderen maken hier gebruik van, daarom kunnen we de kinderen uit groep 1 t/m 5
komende week (éénmalig) ook twee zelftesten meegeven. Wilt u hier gebruik van maken,
dan kunt u een email sturen naar de leerkracht van uw kind(eren) en hij/zij zal de zelftesten
aan uw kind meegeven.

● CITOTOETSEN EN OUDERPORTAAL
Ook volgende week worden er in groep 3 t/m 8 Cito toetsen afgenomen, daardoor is het niet
mogelijk om de resultaten van eerder gemaakte Cito toetsen op het ouderportaal in te zien.
Als alle toetsen gemaakt zijn, wordt dit weer in het ouderportaal opengezet. Mocht u niet
meer kunnen inloggen in het ouderportaal dan kunt u een mail sturen naar:
y.lefevere@csgdewaard.nl of h.heesterman@csgdewaard.nl

Datum Activiteit

17 t/m 28 januari Cito’s voor groep 3 t/m 8

26 januari t/m 5 februari Nationale Voorleesdagen

31 januari MR vergadering

1 februari OR vergadering

4 februari Kidsraad

8 februari Safe Internetday (groep 5 t/m 8)

11 februari Studiemiddag team

14 t/m 24 februari Gespreksavond 3

25 februari Rapport 1

28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie

● BIJLAGEN:
➢ Kinderkoor een Vrolijk Geluid
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