WEEKBRIEF 7 JULI 2022
●

ZENDING

Deze week hebben we €2,90 voor ons sponsorkindje Iftu Bullo Dube uit Ethiopië ingezameld.
Dit brengt het totaal van dit schooljaar op €501,20
●

TREFWOORD

We openen het schooljaar met een startweek. Met de kinderen gaan we in gesprek wat ze
van het schooljaar verwachten.

● LIEF EN LEED

Van juf Linda Jonkman nemen we vandaag afscheid. Ze heeft een jaar bij ons op school
gewerkt. Naast haar werk bij ons op school is ze ook bij haar andere werkgever blijven
werken en daar gaat ze na de zomervakantie een dag extra werken. Daarnaast gaat ze aan
de slag als Intern Begeleider op CBS De Weerklank. Wij vinden het jammer dat ze ons alweer
zo snel gaat verlaten, maar we kijken terug op een fijne en positieve samenwerking. We
wensen haar natuurlijk heel veel succes met haar nieuwe baan.

● EVEN VOORSTELLEN 1

Ik ben Nadine van der Zwaal.
Voor velen bekend als de moeder van Noémie (uit groep 4) of van Hannah en Nathan
(inmiddels zitten zij op het voortgezet onderwijs). Samen met Martijn en onze kinderen
wonen we hier in Puttershoek.
Ik heb vele jaren in Strijen gewerkt als leerkracht en intern begeleider (ib-er). Ik heb er
erg veel zin in om het volgende schooljaar op de Schelp te komen werken. Als intern
begeleider wil ik een positieve bijdrage gaan leveren aan de missie van De Schelp: ‘Elk
kind is een parel’. Samen met de leerkrachten, het team en de ouders op zoek gaan naar wat
het beste is voor het kind.
De Schelp is geen onbekende school voor mij. Naast dat onze kinderen erop zitten/gezeten
hebben, ben ik zelf als leerling begonnen op de Schelp. Later heb ik mijn eindstage voor
leerkracht op de Schelp gedaan. Daarom vind ik het erg bijzonder en leuk dat ik er nu mag
komen werken. Graag tot ziens!

● EVEN VOORSTELLEN 1

Ik ben Suzanne van Wijk-Blommers en ik woon op dit moment in Almere-Haven,
samen met mijn partner Ralf en onze twee kinderen Annabel (7) en Jort (3). In
augustus gaan wij verhuizen naar ons droomhuis in Maasdam waarna ik per 1
oktober mag gaan starten op De Schelp als leerkracht van groep 4. En ik moet u
zeggen: 'Ik heb er ongelooflijk veel zin in!'. Vorige week heb ik al even kennis
gemaakt met de klas en ik werd super enthousiast van ze
16 jaar geleden ben ik gestart met mijn loopbaan in het basisonderwijs in Almere.
Ik heb ondertussen een aantal opleidingen gevolgd waaronder ook de opleiding tot
Kindercoach. Deze kennis gebruik ik graag ook in de klas. Naast mijn werk vertoef ik graag
op onze zeilboot. Pianospelen en creatief met stoffen bezig zijn vind ik ook een heerlijke
bezigheid.
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Ik kijk er erg naar uit om samen met u als ouders uw kind te laten groeien op weg naar de
grote wereld. Juf Suzanne

● AFSCHEID GROEP 8

Wat hebben we op een geweldige manier afscheid kunnen nemen van de kinderen uit groep
8. Woensdagavond hebben ze de musical opgevoerd in de Drie Lelies voor de ouders,
broertjes en zusjes, opa’s en oma’s. Donderdagochtend het dansen van de musicalliedjes in
de school, de afscheidstraktatie voor alle kinderen van de school. Met als klap op de vuurpijl
mochten ze uit de school springen, een klein parcour op een kleuterfiets maken (ja, die is
echt te klein geworden) en daarna door de erehaag van de kinderen uit groep 1 t/m 7 het
schoolplein. Lieve parels uit groep 8, we gaan jullie missen! Foto’s zie onze website

● VERRASSING VAN DE OUDERRAAD

Op de doordraaidag werden alle kinderen verrast door de ouderraad. ‘s Middags verscheen
er een heuse ijscokar op het plein en mochten we allemaal een lekker ijsje halen. Bedankt!

● BEDANKT!

Via deze weg willen we alle ouders, opa’s , oma’s en andere vrijwilligers hartelijk bedanken
voor hun inzet voor onze school in het afgelopen schooljaar.
*tussenschoolse opvang *medezeggenschapsraad *ouderraad *school op seef
*seizoenstafels *klassenouders *leesouders *begeleiders bij alle andere activiteiten en
iedereen die een bijdrage geleverd heeft:)
Zonder jullie (structurele) hulp kunnen we een heleboel activiteiten niet organiseren en we
waarderen jullie hulp daarom dan ook enorm!

● JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2022-2023

De nieuwe jaarplanning is weer af (zie bijlage). In de eerste schoolweek van het nieuwe
schooljaar ontvangt u een mooie papieren versie om thuis te bewaren. Alle activiteiten die
tot nu toe bekend zijn, staan hierop vermeld. In de agenda van de weekbrief staat altijd een
update.

● RAPPORT EN OUDERPORTAAL

Vandaag hebben de kinderen hun rapport meegekregen. Het digitaal rapport en de
cito-uitslagen zijn ook zichtbaar in het ouderportaal.

● NIEUWJAARRECEPTIE EN OUDERVERTELGESPREKKEN

Op de eerste schooldag houden we weer een nieuwjaarreceptie. In de bijlage vindt u
hiervoor de uitnodiging met meer informatie. Op 1 en 6 september houden we de
oudervertelgesprekken, aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u daar meer
informatie over.

● ZOMERLEZEN

Lezen is leuk. Met boeken beleven kinderen avonturen, leren ze zichzelf en de wereld
kennen. Maar lezen is ook belangrijk! Kinderen die veel lezen, hebben immers een grotere
woordenschat dan kinderen die minder lezen. En met betere leesvaardigheden worden alle
schoolvakken makkelijker. Het belang van lezen stopt echter niet in de vakantie: bij kinderen
die in de zomer niet of weinig lezen, gaat de leesontwikkeling met stappen achteruit. Uit
onderzoek blijkt dat kinderen die in de zomervakantie niet lezen, bij terugkomst op school
een daling in leesvaardigheid vertonen van wel 30%. Kinderen die wél blijven lezen, stijgen
juist in leesvaardigheid. Gelukkig is die terugval of zomerdip makkelijk te voorkomen als
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kinderen in de vakantie blijven lezen. ZomerlezenKids is een initiatief om kinderen in de
vakantie te laten lezen. Bezoek deze site eens: www.zomerlezenkids.com. Lees de hele
zomer lang en verdien iedere week een cadeautje. Wil je hier niet aan meedoen, dan kun je
ook de leesbingokaart (zie bijlage) uitprinten en gebruiken. Een spelletje en lezen, wie wil
dat nu niet in de vakantie? Veel leesplezier!

● LEKKER BEZIG

Hoeksche Waard Actief heeft de kinderen uit groep 3 t/m 8 een vakantie doeboek gegeven,
zodat ze zich niet hoeven te vervelen in de zomervakantie.

● KLEDINGBOX

De kledingbox is weer geleegd en heeft €22,00 opgebracht. Totaal hebben we dit schooljaar
€ 118,80 opgehaald.

● 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.

● AGENDA
Datum

Activiteit

11 juli t/m 19 augustus

Zomervakantie

22 augustus

Eerste schooldag

22 augustus

Nieuwjaarreceptie groep 1 t/m 8 (zie bijlage)

29 augustus

Muziekproject Djembee voor groep 1/2a en 1/2b

1 september

Oudervertelgesprekken

2 september

Kidsraad

5 september

Muziekproject Djembee voor groep 1/2a en 1/2b

6 september

Oudervertelgesprekken

● ACTIVITEITEN
Datum

Activiteit

● BIJLAGEN

➢ Uitnodiging Nieuwjaarreceptie
➢ Jaarplanning schooljaar 2022-2023

HET TEAM VAN DE SCHELP WENST U EEN FIJNE VAKANTIE
TOE!
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