
WEEKBRIEF 24 FEBRUARI 2022

● ZENDING
Van maandag t/m donderdag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje in de klas doen.
Deze week hebben we €16,10 opgehaald, dat brengt het totaal van dit schooljaar op
€395,65. Vanaf de voorjaarsvakantie tot aan de meivakantie gaan we sparen voor een goed
doel. De Kidsraad heeft gekozen voor het Wereld Natuur Fonds.

● KIDSRAAD: GOEDE DOELEN ACTIE
Het WNF is een goed doel dat geld inzamelt voor bedreigde diersoorten en dieren
die het moeilijk hebben of om dieren te helpen zoals groter leefgebied, meer eten
en drinken en om ze natuurlijk te laten leven!

Wij vragen u of u geld wilt inzamelen voor het WNF.
Hieronder staan een paar voorbeelden hoe je geld kan inzamelen:
statiegeldflessen verzamelen, koekjes te bakken en verkopen, auto’s wassen,
oude spullen verkopen, grasmaaien…..

● 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:

● Een stel kleine kinderen - Mattheüs 11: 16-19
● Het verhaal van de 10 bruidsmeisjes - Mattheüs 25: 1-13

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
● Vijfduizend mensen krijgen te eten - Mattheüs 14

● KWINK
Na de voorjaarsvakantie gaan we verder 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

● INLOOPOCHTEND GROEP 1 T/M 4
Op maandag 7 maart is er een inloopochtend voor ouders van groep 1 t/m 4. Meer
informatie ontvangt u van de leerkracht van uw kind(eren).
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● MEET THE PARENTS
De volgende Meet the Parents zal plaatsvinden op maandag 7 maart, 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.

● CULTUUROCHTEND
Morgen 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.

● ZELFTESTEN
Vanaf 25 februari worden er meer versoepelingen doorgevoerd. Het advies om preventief te
testen blijft echter gelden. Vanuit het ministerie kunnen wij nu ook zelftesten voor kinderen
uit groep 1 t/m 5 aanvragen. Onze conciërge Rosita gaat wekelijks bij groep 3 t/m 8 langs en
kunnen de kinderen die dit willen, twee zelftesten mee krijgen. Ouders van kinderen uit
groep 1 en 2 kunnen bij de leerkracht aangeven als zij testen willen ontvangen. Vandaag
(donderdag 24 februari) hebben alle kinderen uit groep 3 t/m 8 de mogelijkheid gehad om
twee zelftesten mee te nemen.
Na een besmetting met Covid 9 hoef je de eerste 8 weken niet te testen en niet in
quarantaine nadat je in contact geweest bent met een besmet persoon.

● OPLAADSNOEREN CHROMEBOOKS
In de afgelopen periode hebben veel kinderen thuisonderwijs gevolgd. Hiervoor hebben ze
het chromebook van school in bruikleen mee gekregen. Na een aantal periodes van
thuisonderwijs blijkt nu dat we een (behoorlijk) aantal oplaadsnoeren missen en hebben wij
niet meer voor elk chromebook een oplaadsnoer. We willen u vragen om thuis goed te kijken
of er nog een oplaadsnoer van school ligt en deze aan uw kind mee te geven.

● VAN PEUTER NAAR KLEUTEROCHTEND
Op woensdagochtend 23 maart houden we onze tweede ‘van peuter naar kleuterochtend’
voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun peuter. Na de voorjaarsvakantie volgt
er meer informatie. We vragen u om ons te helpen om deze open ochtend onder de
aandacht te brengen.

● KINDERDIENST
Kom, ga mee! (naar de kinderdienst op biddag)
Ga jij ook met ons mee? Want hoe meer kinderen er zijn, hoe leuker het is!
Weet je nog dat we een ontzettend leuk feestje hadden op dankdag in november? Dat doen
we gewoon nog een keertje. Omdat iedereen welkom is bij Jezus zeggen we ook tegen jou:
kom, ga mee! De kinderen van de basisschool (en hun papa’s, mama’s, opa’s en oma’s) en
alle anderen die dit niet willen missen zijn van harte uitgenodigd.
Wat?
Eerst is er een korte kinderdienst (ca. 30 minuten). Kom je daarna mee naar de Hoeksteen
voor een knutsel en wat lekkers? (tijdens de dienst is er oppas voor de allerkleinsten in de
Hoeksteen!)
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Wanneer?
Woensdag 9 maart van 14.30 tot 16.30 uur
Waar?
De Hervormde Kerk en de Schakel (op het Kerkplein in Puttershoek)
Kun je alleen naar de dienst komen óf alleen naar het knutselen daarna? Dat is uiteraard
geen probleem!

● AGENDA
Datum Activiteit

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

7 maart Inloopochtend groep 1 t/m 4

7 maart Meet the Parents (8:30 -9:15 uur op het kleuterplein)

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

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

22 maart EXPO A16 groep 5

23 maart van Peuter naar Kleuter

23 maart Reservedag schoolvoetbal groep 7 en 8

24 maart Philharmonisch orkest groep 7 en 8

● BIJLAGEN:
➢ Flyer Kinderdienst
➢ Flyer Café GEZIeN ‘Social Media en telefoongebruik op 10 maart
➢ Activiteiten Voorjaarsvakantie Hoeksche Waard Actief

http://www.hoekschewaardactief.nl/
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