
WEEKBRIEF 11 FEBRUARI 2022

● ZENDING
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 €18,60 opgehaald, dat brengt het
totaal van dit schooljaar op €354,85

● TREFWOORD
We werken nog één week over het thema bewonderen. Wat roept bewondering op? Ons
vermogen tot verwondering en wat verwondering voor ons kan betekenen, zijn onderwerpen
die de komende weken centraal staan.
De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Ene wang, andere wang - Mattheüs 5: 38-41
● Mosterdzaadje - Lucas 13: 18-19

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● Vier trouwe vrienden - Marcus 2
● Het dochtertje van Jaïrus - Mattheüs 9

● KWINK
We gaan verder met les 11. Deze les gaat over helpende woorden of gedachten. De kinderen
uit de onderbouw leren om helpende woorden tegen zichzelf te zeggen als iets niet lukt. De
kinderen uit de midden-en bovenbouw leren helpende gedachten te gebruiken als iets
moeilijk is (deze les hoort bij de competentie zelfmanagement).
De Kwink van de week is:

● LUKT HET NIET? ZEG HELPENDE WOORDEN! - onderbouw
● MOEILIJK, MOEILIJK…DENK POSITIEF! - midden- en bovenbouw

● CONTINUÏTEIT TSO
Afgelopen woensdag is er overleg geweest met de MR, de school en de coördinatoren van de
TSO. Zoals eerder benoemd is het door krapte in de branche, nu niet mogelijk om
overblijfkrachten in te huren bij kinderopvangorganisaties. We zullen ons daarom met elkaar
moeten inzetten voor de TSO.
We zien dat de vaste bezetting van overblijfouders bijna volledig op orde is. Er is op dit
moment één gat: op de dinsdagen bij groep 6/7. Dit gat gaat nu door de leerkrachten van
groep 6,7 en 8 bij toerbeurt worden opgevangen.
Mede door corona is er echter veel uitval (vaak op het laatste moment) bij de vaste
overblijfouders. We zijn blij dat er nu een groep met ouders is, die als zich reserve hebben
aangemeld. De planners van de TSO kunnen een beroep doen op deze ouders als er
onverhoopt een vaste kracht uitvalt. Op deze manier hopen we elke overblijfdag een
volledige bezetting te hebben en daarmee zo min mogelijk een extra beroep op de
leerkrachten te hoeven doen.
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Door de inzet van de leerkrachten wordt het tekort aan overblijfouders nu opgevangen. Het
blijft echter een dunne bezetting, nieuwe aanmeldingen (voor vaste dagen of als reserve
ouder) zijn daarom altijd zeer welkom. Een overblijfvrijwilliger hoeft niet altijd een ouder te
zijn. Kent u iemand die dit vrijwilligerswerk (met een vrijwilligersvergoeding) leuk zou vinden,
dan kunt u contact opnemen met de TSO of met Helma Heesterman
overblijf.deschelp@csgdewaard.nl, h.heesterman@csgdewaard.nl

● OPROEP VASTE MEDEWERKER TSO GROEP 6 T/M 8
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen hebben we nog één gat. We zoeken met spoed een
vaste medewerker op dinsdag voor groep 6/7 of 8, zodat de leerkrachten in hun
pauze niet belast hoeven te worden met de TSO.

● NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD
Afgelopen woensdag heeft Lidewey, voorleeskampioen van De Schelp, meegedaan aan de
lokale voorronde in de Hoeksche Waard. Ze heeft het heel goed gedaan, maar is helaas niet
door naar de volgende ronde.

● OUDERGESPREKKEN EN RAPPORT
De komende twee weken vinden de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 en de
adviesgesprekken voor de leerlingen uit groep 8  plaats. Tijdens deze gesprekken bespreken
we ook de CITO resultaten en het rapport. De gesprekken zullen zowel op school als online
gehouden worden. De kinderen uit groep 6 t/m 8 mogen bij deze gesprekken aanwezig zijn.
We willen u vragen om op school de afstandsregel na te leven, tijdens het verplaatsen een
mondkapje te dragen en bij het naar binnen gaan de handen te desinfecteren.

● UPDATE SCHOOLSITUATIE
De landelijke trend is ook zichtbaar in de school. De piek lijkt bereikt en steeds meer
kinderen en leerkrachten zijn de afgelopen week weer op school begonnen. Helaas is juf
Denise Kanters nog steeds ziek. We wensen haar veel beterschap en hopen dat ze snel weer
naar school kan.

Datum Activiteit

14 t/m 24 februari Gespreksavond 3

25 februari Cultuurochtend groep 1 t/m 8

25 februari Rapport 1

28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie

● BIJLAGEN:
➢ Activiteiten voorjaarsvakantie Hoeksche Waard Actief

(http://www.hoekschewaardactief.nl/)
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