
WEEKBRIEF 18 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 €24,70 opgehaald, dat brengt het
totaal van dit schooljaar op €379,55

● TREFWOORD
Meedoen is het thema voor de komende weken. Kinderen willen graag meespelen,
meelachen en meebeslissen. Meedoen is belangrijk voor mensen. De kinderen leren wat het
betekent als je soms niet kunt, wil of durft mee te doen.
De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Wordt het ooit wat? - Mattheüs 5: 1-16
● Het grote feest - Lucas 14: 16-24

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● Het huis op het zand en op de rots - Mattheüs 7
● Vijf duizend mensen krijgen te eten - Mattheüs 14

● KWINK
Volgende week starten we met les 12. Deze les gaat over kijken naar de ander. De kinderen
uit de onderbouw leren te zien als iemand iets vervelend vindt als zij wat doen. De kinderen
uit de midden-en bovenbouw leren wat ze kunnen doen als ze zien dat een ander iets niet
prettig vindt of zich gekwetst voelt (deze les hoort bij de competentie besef van de ander).
De Kwink van de week is:

● KIJK GOED NAAR DE ANDER! - onderbouw
● ZIE JE HET? DOE IETS! - middenbouw
● HEB JE IEMAND GEKWETST? DOE ER IETS MEE - bovenbouw

● LIEF EN LEED
Juf Hanny Braat heeft aangegeven dat ze per 1 oktober 2022, na ruim 43 jaar in het
onderwijs gewerkt te hebben, van haar welverdiende pensioen gaat genieten!

● OUDERGESPREKKEN EN RAPPORT
De komende week vinden er nog  oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 en de
adviesgesprekken voor de leerlingen uit groep 8 plaats. Op vrijdag 25 februari krijgen de
kinderen hun rapport mee naar huis. Ook op het ouderportaal kunt u dan het rapport en de
CITO resultaten inzien.

● DOORSTROOMGROEP
We zijn blij dat we het leerlingenaantal nog steeds toeneemt. Dit is vooral in de
kleutergroepen zichtbaar. Hierdoor worden de kleutergroepen wel groot, daarom hebben we
binnen onze mogelijkheden gezocht naar een manier om kleuterklassen te verkleinen.
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Vanaf de voorjaarsvakantie starten we met een doorstroomgroep voor de kinderen die naar
verwachting volgend schooljaar doorstromen naar groep 3. Op de ochtenden van de lange
schooldagen zal juf José van Meeningen de doorstroomgroep gaan draaien. Op
vrijdagochtend komt juf Lotte Bestebreur extra ondersteunen, zodat we ook dan activiteiten
in kleinere groepen kunnen aanbieden en in kleinere groepen kunnen buiten spelen en
gymmen.

● INLOOPOCHTEND GROEP 1 T/M 4
Nu de meeste maatregelen vanaf 25 februari komen te vervallen, kunnen we ook weer
starten met de inloopochtend voor groep 1 t/m 4. De eerstvolgende inloopochtend zal direct
na de voorjaarsvakantie plaatsvinden. Volgende week wordt bekend op welke ochtend dit zal
plaatsvinden.

● MEET THE PARENTS
De volgende Meet the Parents zal plaatsvinden tijdens het inloopmoment van groep 1 t/m 4.
Van 8:30 uur tot 9:15 uur bent u van harte welkom op het kleuterplein voor het lokaal van
de BSO.

● SCHOOLVOETBAL GROEP 5 T/M 8
Dit jaar wordt het schoolvoetbaltoernooi weer georganiseerd! Voor groep 7 en 8 op
woensdagmiddag 16 maart en voor groep 5 en 6 op woensdagmiddag 30 maart. De kinderen
die hieraan mee willen doen, kunnen zich t/m aanstaande woensdag 23 februari
opgeven bij hun leerkracht.

● CULTUUROCHTEND
Komende vrijdag hebben we onze eerste cultuurochtend van dit schooljaar, waar er allemaal
leuke dingen op het programma staan.
De groepen 5 t/m 8 gaan een wandeling maken door het dorp en (meester) Kor van der
Heiden zal de kinderen veel vertellen over de geschiedenis van Puttershoek.
Ook hebben we een cultuurmix van het CMK (Cultuureducatie met Kwaliteit) afgenomen. Dit
keer voor de onderbouwgroepen. De groepen 1/2 gaan dansen in het speellokaal met Studio
Gwendolyn. De groepen 3 en 4 gaan creatief aan de slag met het thema; vreemde vogels, zij
krijgen hulp van Echt Zelfgemaakt.

● VOEL JE STERK TRAINING
In de weekbrief van 17 december 2021 heeft u kunnen lezen dat wij de NPO-gelden die we
dit jaar van de regering ontvangen, inzetten om achterstanden in te halen én om een extra
stimulans te geven aan de al lopende schoolontwikkeling. Ook zetten we in op het
welbevinden van de kinderen, omdat de hele situatie veel impact op de kinderen heeft
gehad. Alle kinderen uit groep 3 t/m 8 gaan een Voel Je Sterk training volgen. Door Voel Je
Sterk worden de sociale- en emotionele vaardigheden van kinderen getraind. Zij leren op een
verantwoorde en effectieve manier voor zichzelf opkomen waardoor zij zich zowel mentaal
als fysiek prettiger en zekerder voelen. Deze VJS training bieden we aan bovenop de
wekelijkse lessen van Kwink. Vanaf de voorjaarsvakantie zullen de kinderen uit groep 3 t/m 6
de training op school volgen. In de bijlage vindt u de brief voor ouders.

● VERSOEPELING MAATREGELEN
De komende weken komen er steeds meer versoepelingen, die ook op school doorgevoerd
worden. Vanaf 25 februari hoeft er in de school geen mondkapje meer gedragen te worden
en hoeven de volwassenen geen 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.
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Bij een positieve test geldt een quarantaine van 5 dagen (de dag van klachten/positieve test
is dag 0) en 24 uur klachtenvrij. We vragen u om nog steeds aan ons door te geven als uw
kind een positieve test heeft. De algemene hygiëneregels blijven wel van kracht.

Het zelfstandig naar binnengaan heeft een positief effect gehad, want we hebben gezien dat
de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de kinderen vergroot is. Ook geeft het meer
rust voor de kinderen in de gangen, maar vooral in de klaslokalen.
De huidige regels voor het naar school brengen van de kinderen blijven we
daarom voorlopig hanteren:

● de kinderen van groep 1 en 2 worden bij de buitendeur van het klaslokaal afgezet en
gaan zelfstandig naar binnen;

● de kinderen van groep 3 t/m 6 komen via de hoofdingang naar binnen;
● de kinderen van groep 7 en 8 via de nooduitgang.

● AGENDA
Datum Activiteit

21 t/m 24 februari Oudergesprekken groep 1 t/m 7 en adviesgesprekken groep 8

25 februari Cultuurochtend groep 1 t/m 8

25 februari Rapport 1

28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie

7 maart Start doorstroomgroep

7 maart VJS (Voel je Sterk) groep 3 t/m 6

Inloopochtend groep 1 t/m 4

9 maart School op Seefles groep 1 t/m 4

9 maart Biddag

11 maart Onderhoud wilgentuin (kleuterplein) door groep 8, samen met het
HWL

11 maart Kidsraad

14 maart VJS (Voel je Sterk) groep 3 t/m 6

16 maart Philharmonisch orkest groep 3 en 4

16 maart Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8

● BIJLAGEN:
➢ Voel Je Sterk informatiebrief
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