
WEEKBRIEF 22 APRIL 2022

● ZENDING / GOEDE DOELEN ACTIE
Deze week hebben we €4,35 voor het WNF opgehaald, dit brengt het totaal op €116,15.
Vanaf de meivakantie sparen we weer voor ons sponsorkindje.

● ACTIE VOOR OEKRAÏNE
Afgelopen woensdag hebben Timo en Seppe uit groep 4, de initiatiefnemers van de actie,
het mooie bedrag van €467,85 overhandigd aan de diaconie van de Hervormde Kerk. Zelf
waren ze ook onder de indruk van het bedrag dat hun actie heeft opgeleverd (zie website).

Het opgehaalde geld voor Oekraïne wordt door de diaconie van de Hervormde Kerk
Puttershoek overgemaakt naar het Christelijk Noodhulpcluster. Dit is een
samenwerkingsverband van Dorcas, EO Metterdaad, Kom over en help, Red een Kind,
Tearfund, Woord en Daad en ZOA. Deze organisaties zijn al jarenlang actief in Oost-Europa
en hebben een groot netwerk van lokale vrijwilligers en kerken waardoor ze de vluchtelingen
goed kunnen helpen. De hulp bestaat vooral uit het regelen van de eerste opvang, onderdak,
het verstrekken van voedselpakketten, medische hulp, bedden, kleding en keukengerei. Meer
weten, kijk op https://christelijknoodhulpcluster.nl/

● TREFWOORD
Na de meivakantie starten we met het thema ‘geen zin’. Dit thema gaat over de zin en onzin
wat van ons gevraagd wordt en over het zoeken naar wat zinvol is en wat betekenis heeft.
De bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Jona heeft geen zin - Jona 1
● Overboord gejonast - Jona 1

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● De arbeiders in de wijngaard - Mattheüs 20
● De gelijkenis van de zaaier - Mattheüs 13

● KWINK
Na de meivakantie starten we met les 16. Deze les gaat over zelfvertrouwen. De kinderen
ontdekken wat zelfvertrouwen is en leren hoe hun zelfbeeld invloed heeft op hun gedrag
(deze les hoort bij de competentie besef van jezelf).
De Kwink van de week is:

● VERTROUW OP JOU EN DURF HET MAAR! - onderbouw
● WERK AAN JE ZELFVERTROUWEN! - middenbouw
● GA UIT VAN JE EIGEN KRACHT! - bovenbouw

● SCHOOLVOETBALTOERNOOI
Afgelopen woensdag hebben de kinderen uit groep 5 en 6 meegedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi. De teams hebben goed hun best gedaan en een leuke middag gehad.
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● EINDTOETS GROEP 8
Groep 8 heeft de afgelopen twee dagen de Centrale Eindtoets gemaakt, bij ons op school is
dat de IEP-toets. De kinderen hebben hun best gedaan en het afgesloten met de traditionele
after-eindtoets-high tea!

● VAN PEUTER NAAR KLEUTER
Woensdag 11 mei staat de laatste open ochtend van dit schooljaar gepland. Vanaf 11:00
uur heten we peuters en hun ouders van harte welkom in de kleuterklas. Helpt u ons dit
onder de aandacht te brengen van ouders die op zoek zijn naar een school voor hun peuter?

● ACTIVITEITEN IN DE MEIVAKANTIE HOEKSCHE WAARD ACTIEF
In de meivakantie is weer genoeg te doen in de Hoeksche Waard. Sportactiviteiten en
knutselactiviteiten of een theater workshop volgen, alles is mogelijk in de vakantie. Wij
hebben een overzicht gemaakt van de activiteiten in de vakantie en nodigen alle kinderen uit
de Hoeksche Waard uit om deel te nemen aan de vakantie activiteiten die wij en onze
partners organiseren. Zie www.hoekschewaardactief.nl/activiteiten.

● AGENDA
Datum Activiteit

25 april t/m 6 mei Meivakantie

10 mei Fietsenkeuring groep 7 en 8

10 mei Muziekproject Maasmuziek groep 5

11 mei van Peuter naar Kleuterochtend

12 mei Herdenking Oorlogsgraven groep 7

13 mei Cultuurochtend 2

17 mei Muziekproject Maasmuziek groep 5

18 mei School op Seef wandelroute groep 1 t/m 5

19 mei Schoolfotograaf

20 mei Voel je Sterk groep 7 en 8

● ACTIVITEITEN
Datum Activiteit

27 april t/m 7 mei Activiteiten van Hoeksche Waard Actief

11 en 12 mei Inschrijven A4D Puttershoek Maasdam (zie bijlage)

● BIJLAGEN
➢ Flyer Avondvierdaagse
➢ Flyer Koningsdag Puttershoek
➢ Flyer Hoeksche Waard Actief
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