
WEEKBRIEF 13 MEI 2022

● ZENDING / GOEDE DOELEN ACTIE
Deze week hebben we €14,10 voor ons sponsorkindje Iftu Bullo Dube uit Ethiopië.
Dit brengt het totaal van dit schooljaar op €405,75.

● TREFWOORD
Het thema waar we over nadenken is ‘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:

● De vis - Jona 2
● Spijt - Jona 3

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● De grote maaltijd - Lucas 14
● De talenten - Mattheüs 25

● KWINK
We gaan verder 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

● OUDERBRIEF EN KOELKASTPOSTER KWINK
In de bijlage vindt u de ouderbrief en de koelkastposter van Kwink, met daarin informatie
over de laatste vijf lessen zodat u thuis met uw kind(eren) over de lessen kunt praten. Als u
een geprinte versie van de koelkastposter wilt, kunt u dit aan de leerkracht doorgeven.

● LIEF EN LEED
Juf Marianne van der Beek geniet van de laatste weken van haar bevallingsverlof en zal
vanaf dinsdag 7 juni van maandag t/m woensdag weer voor groep 7 staan. Juf Evi Vree zal
dan op donderdag en vrijdag voor de groep staan.

● LIEF EN LEED 2
Vanmiddag vieren we met het team het 25-jarig  onderwijsjubileum van drie collega’s. Juf
Annemieke van der Endt was op 14 augustus 2020 25 jaar werkzaam in het onderwijs, juf
Leni de Winter op 19 augustus 2021 zij is ook 25 jaar werkzaam op De Schelp en juf Jeanet
Duijts op 8 mei 2022. Uiteraard zijn ze al in de bloemetjes gezet. De kinderen uit groep 3
hebben juf Jeanet Duijts afgelopen maandag ook verrast met een feestje!

● VACATURE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Mijn naam is Arabella Reedijk (moeder van Yhalmar groep 3) en ik maak inmiddels anderhalf
jaar deel uit van de medezeggenschapsraad van onze school. In deze periode heb ik veel
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geleerd van wat er komt kijken bij het schoolbestuur. Ik heb mij ingezet voor een prettig
schoolklimaat, waarbij het welzijn van de leerlingen voorop staat. Ik heb de termijn van een
vertrekkend MR lid overgenomen, deze loopt dit schooljaar af. Graag wil ik me herkiesbaar
stellen voor een nieuwe termijn van 3 jaar.
Als u zich ook kandidaat wilt stellen, dan nodigt de MR u hiervoor van harte uit. Graag
ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk voor 27 mei op het onderstaand mailadres:
mr.deschelp@csgdewaard.nl

Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.  De MR heeft
verschillende bevoegdheden, zoals het recht op overleg en het informatierecht en heeft
daarnaast verschillende speciale rechten om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. Meer
hierover is te lezen op de site van De Schelp onder het kopje
Ouders/Medezeggenschapsraad.
Het is erg leuk een kijkje in de keuken van de school te krijgen. Zeker in deze Corona tijd
komen er veel vraagstukken op de school af. Het is daarom goed dat ouders worden
meegenomen in de keuzes en het beleid van de school. Als MR-lid vertegenwoordig je de
ouders en denk je mee en geef je advies aan de schoolleiding. Mocht je hier vragen over
hebben, dan kun je contact opnemen met Yvonne Ywema, tel 06-22565685 of Leonie
Dekkers, tel. 06-10770038

● SCHOOLFOTOGRAAF
Uw kind mag aanstaande donderdag met zijn of haar mooiste lach, een pet, een
haarband, mooie haarspeld of gewoon zoals hij/zij is op de gevoelige plaat. Denk aan
gekapte haren, een gewassen toet, houd er ook rekening mee dat als uw kind deze
dag gym heeft, u gel of een borstel mee geeft om de haren weer in het juiste model te
kunnen krijgen. De achtergrond is antraciet grijs zie voorbeeldfoto. Kinderen met
alleen broertjes en/of zusjes op school worden onder schooltijd gefotografeerd.
Kinderen met broertjes en/of zusjes die niet (meer) op school zitten, kunnen vanaf
15:15 uur op de foto. Hiervoor dient u zich aan te melden (zie mail 11 mei).
Voor vragen kunt u mailen naar: or.deschelp@csgdewaard.nl

● LABEL SCHOOL OP SEEF
We zijn blij dat we het label van School op Seef voor de tweede keer mogen ontvangen!
Mede dankzij de vrijwilligers van School op Seef die zich een aantal woensdagen per jaar
inzetten om de kinderen praktische verkeerslessen te geven en dit zelfs in de tijd van school
sluitingen en maatregelen hebben doorgezet, mogen we het label binnenkort weer
ontvangen. Bedankt voor jullie inzet en hulp!

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid van onze kinderen en heeft u
ongeveer 5 keer per jaar tijd op woensdagochtend, dan kunt zich aanmelden bij Helma
Heesterman h.heesterman@csgdewaard.nl. Voor informatie kunt u ook contact opnemen
met onze School op Seef ouder Ingrid Raijer i.raijer@publicontact.nl

● RECTIFICATIE SCHOOLREIS
In de weekbrief van 14 april stond per abuis vermeld dat groep 3 t/m 8 op schoolreis naar
het Archeon gaan, dit moet groep 3 t/m 7 zijn. Voor groep 8 staat er wat anders op de
planning en zij worden daar nog over geïnformeerd. Binnenkort ontvangt u informatie over
de kosten en het betalen van de schoolreis.
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● STUDIEDAG TEAM
Op woensdag 25 mei hebben wij met het team een studiedag en zijn de kinderen vrij.

● AGENDA
Datum Activiteit

17 mei Muziekproject Maasmuziek groep 5

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

18 mei Gastles E-waste race groep 8

19 mei Schoolfotograaf

20 mei Voel je Sterk groep 7 en 8

23 mei Start E-waste race

24 mei Muziekproject Maasmuziek groep 5

25 mei Studiedag team kinderen vrij

26 en 27 mei Hemelvaartsvakantie

● ACTIVITEITEN
Datum Activiteit

14 mei Laarzendag in Strijensas (zie bijlage)

4 juni Biwanto Binnenmaas zie www.biwanto.nl

● BIJLAGEN
➢ Ouderbrief en Koelkastposter Kwink
➢ Flyer Laarzendag (Hoeksche Waard Actief)
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