
WEEKBRIEF 1 APRIL 2022

● ZENDING / GOEDE DOELEN ACTIE
Van maandag t/m donderdag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje in de
klas doen. Deze week hebben we €23,45 voor het WNF opgehaald, dit brengt het
totaal op €78,75. We sparen tot aan de meivakantie voor dit doel en hopen een
mooi bedrag over te kunnen maken.

● TREFWOORD
We werken aan het thema nieuw leven. De kinderen ontdekken dat mensen ook hun eigen
leven kunnen vernieuwen. Met dit thema bereiden we ons voor op het komende Paasfeest,
het feest van Jezus’ dood en leven én het feest van de lente.
De bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Het laatste avondmaal - Lucas 22: 1-54
● Een gebroken Petrus - Lucas 22:54-62

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● Laatste avondmaal - Mattheüs 26
● Gevangenneming - Mattheüs 28

● KWINK
We gaan verder met les 14. Deze les gaat over het geven van feedback. De kinderen uit de
onderbouw leren goed naar de ander te kijken en een tip te geven. De kinderen uit de
midden-en bovenbouw leren op een helpende manier feedback te geven (deze les hoort bij
de competentie relaties hanteren).
De Kwink van de week is:

● HELP MET EEN TIP! - onderbouw
● FEEDBACK? DOE HET POSITIEF! - middenbouw
● FEEDBACK? MAAK ELKAAR STERKER! - bovenbouw

● WILHELMUS
Vanochtend hebben we met de kinderen op het schoolplein het Wilhelmus gezongen. De
kinderen hadden geoefend, maar na het eerste couplet bleek dat het (toch) een 1 april grap
was:)

● VRAGENLIJST TEVREDENHEID
De vragenlijst is naar beide ouders/verzorgers gestuurd en al door 106 ouders ingevuld
(40%), waarvoor hartelijk dank. Om een betrouwbaar beeld te krijgen, zou het fijn zijn als
de vragenlijst door meer ouders wordt ingevuld. Dit kan nog tot aanstaande maandag 4
april. Vandaag wordt er een laatste herinnering gemaild.

● TSO NIEUWS
Op dit moment zijn we op zoek naar, bij voorkeur, vaste medewerkers voor de dinsdag. Het
gaat om de groepen 4, 6/7 en 8.
Handig om te weten: groep 4 draai je altijd met twee TSO-medewerkers.
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Kun je af en toe een keer op dinsdag, ook dan ben je van harte welkom. Zo ontlasten we de
leerkrachten.
Hartelijke groet, Lianne van Dam.
overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

● TERUGKOPPELING STUDIEMIDDAG TEAM (23 MAART)
Zoals we in meerdere weekbrieven vermeld hebben, staan er sinds vorig schooljaar twee
ontwikkelpunten centraal: didactisch handelen van de leerkrachten en het rekenonderwijs.
Vorig schooljaar zijn we gestart met de scholing EDI: Expliciete Directe Instructie. EDI
bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is
om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. Om dit didactische model ons goed
eigen te maken, zijn we dit schooljaar gestart met het vervolg van EDI waarbij we ons
richten op het rekenonderwijs. Onderdeel van deze scholing is coaching en leren in de
praktijk. De komende weken zullen de leerkrachten weer bij elkaar in de klas gaan kijken en
komt de EDI trainer voor de tweede keer in de klassen langs om de leerkrachten te coachen.

● AGENDA
Datum Activiteit

4 april VJS (Voel je Sterk) groep 3 t/m 6

6 april School op Seefles groep 5 t/m 7: fiets mee

7 april Groep 5 en 6 naar het Philharmonisch Orkest

7 april Boekenzoekspel groep 3 en 4

11 april VJS (Voel je Sterk) groep 3 t/m 6

11 april MR en OR vergadering

12 april Kijk & Doe pad groep 5

13 april Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8

14 april Pasen met verzorgde lunch in de klas en viering in de kerk
Continurooster: 14:00 uur uit (ophalen bij de kerk)

15 april Goede vrijdag: kinderen vrij

18 april Tweede Paasdag: kinderen vrij

20 april Schoolvoetbal groep 5 en 6

20 en 21 april Centrale Eindtoets groep 8

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

22 april Koningsspelen

25 april t/m 6 mei Meivakantie

● BIJLAGEN:
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