WEEKBRIEF 16 JUNI 2022
●

ZENDING

Deze week hebben we €16,20 voor ons sponsorkindje Iftu Bullo Dube uit Ethiopië
ingezameld. Dit brengt het totaal van dit schooljaar op €440,05.
●

TREFWOORD

De komende twee weken staat het thema vreemdeling centraal en gaat over aanpassen of
jezelf blijven in een vreemde omgeving.
De bijbelverhalen voor deze week zijn:
Daniël 1: 1-7
● Je blijft wie je bent Daniël 1:8-21
● Dit eten wij niet
De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
Exodus 13
● Door de Schelfzee
Exodus 15
● Door de woestijn

● KWINK

Volgende week starten we met les 18. Deze les gaat over het oplossen van problemen. De
kinderen leren te vertellen wat ze willen en te luisteren naar de ander/samen een probleem
om te lossen/een compromis te sluiten.
De Kwink van de week is:
- onderbouw
● WAT WIL IK, WAT WIL JIJ?
- middenbouw
● PROBLEEM? VERTEL EN LUISTER!
- bovenbouw
● COMPROMIS? ZET ALLEBEI EEN STAP!

● UITREIKING LABEL GEZONDE SCHOOL EN SCHOOL OP SEEF

Aanstaande donderdagochtend 23 juni rond 8:45 a 9:00 uur zal wethouder Joanne Blaak ons
het label overhandigen en ook het (her)label van School op Seef. De kinderen uit groep 5 en
6 zijn hierbij op het plein aanwezig. Na de uitreiking van de labels zullen de kinderen uit
groep 5 en 6 op het plein samen met gymmeester Ricardo een aantal sportieve activiteiten
doen. U en jullie zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

● OUDERGESPREKKEN

De komende twee weken worden er in groep 1 t/m 7 oudergesprekken gehouden, waarin
onder andere de resultaten van de citotoetsen (vanaf groep 3) besproken worden.

● VACATURE OUDERRAAD

Ben jij die betrokken ouder en lijkt het je leuk om de schoolactiviteiten mede te organiseren?
Dan nodigen we je uit om ons als ouderraad te komen versterken. Met ingang van het
nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuwe leden, omdat er diverse leden aftreden
(zie bijlage).

● POLDERSPORTDAG

Wat hebben ze een fantastische dag gehad!... Nieuwsgierig kijk op onze website,
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● CROWDFUNDINGSACTIE VOOR AED

AED voor Basisschool De Schelp
Veiligheid in en rondom school vinden we op basisschool De Schelp heel belangrijk. Daarom
willen we een AED aanschaffen. Helpt u ons mee? Meer informatie: via de link naar
crowdfundingsactie Samen maken we De Schelp veilig.

● CALAMITEITENDAG

Op maandag 4 juli zijn alle kinderen vrij en op deze maandag houden we een studiedag met
het team.

● FORMATIE SCHOOLJAAR 2022-2023

Maandag bespreken we de formatie in de MR en de loop van volgende week zal het bekend
gemaakt worden.

● SCHOOLREIS

Aanstaande dinsdag is het zover en gaan alle groepen op pad:
➢ groep 1 en 2 naar Piratenland;
➢ groep 3 t/m 7 naar het Archeon;
➢ groep 8 naar het Nationaal Archief.
De informatie over deze uitstapjes heeft u al eerder ontvangen, bij vragen kunt u terecht bij
de leerkracht.

● GEVONDEN VOORWERPEN

Tijdens de oudergesprekken van 20 t/m 30 juni zullen de gevonden voorwerpen in de hal bij
onze conciërge Rosita uitgestald worden, zodat u kunt kijken of er iets van uw kind(eren) bij
ligt.

● AGENDA
Datum

Activiteit

20 t/m 30 juni

Oudergesprekken 4 voor groep 1 t/m 7

20 juni

MR vergadering

21 juni

Schoolreis groep 1 t/m 7

21 juni

Nationaal Archief groep 8

22 juni

School op Seef fietsroute groep 6 en 8

23 juni

Uitreiking label gezonde school en herlabel School op Seef

24 juni

Voel Je Sterk groep 7 en 8

30 juni

Voel Je Sterk groep 7 en 8

1 juli

Meester- en juffendag groep 1 t/m 8

4 juli

Calamiteitendag kinderen vrij

5 juli

Doordraaidag groep 1 t/m 7

6 juli

Afscheidsavond groep 8 in de Drie Lelies
2021-2022 weekbrief 34 CBS De Schelp

2

7 juli

Afscheid groep 8 op school

8 juli

Rapport 2

8 juli

Laatste schooldag

● ACTIVITEITEN
Datum

Activiteit

24 juni

Discozwemmen Laco Strijen van 19:00 - 20:30 voor kinderen t/m
groep 8

● BIJLAGEN

➢ Vacature Ouderraad CBS De Schelp
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