
WEEKBRIEF 26 AUGUSTUS 2022

● ZENDING
Ook dit schooljaar sparen we voor ons sponsorkind Iftu Bullo Dube uit Ethiopië. Op 8
september is zij jarig en wordt dan 10 jaar. We sturen een gift zodat zij haar verjaardag
met haar klas kan vieren en er ook iets voor haar gekocht kan worden.
Daarnaast sparen we een aantal keer per jaar voor een goed doel. De kidsraad draagt
dit, na overleg in de groep, aan. Van maandag t/m donderdag kunnen de kinderen geld
in het zendingspotje in de klas doen. Deze week hebben we €17,70 opgehaald.

● TREFWOORD
Na de startweek gaan we volgende week beginnen met het thema: liever een lied. In dit
thema ontdekken de kinderen hoe het zingen van en het luisteren naar liederen een
dimensie toevoegt aan het leven van mensen. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Het boekje - Psalm 122
● Groot en klein - Psalm 8

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. Zij doorlopen in twee jaar in grote lijnen
de verhalen uit de Bijbel. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● De Schepping - Genesis 1
● In de hof van Eden - Genesis 2

● STAGIAIRES
Ook dit schooljaar bieden wij weer de gelegenheid aan studenten om het vak te leren:

● Sanne Endeburg stagiaire onderwijsassistent komt op maandag in groep 1/2b en op
vrijdag in groep 1/2a;

● Andrea de Lijser, stagiaire Pabo komt op maandag en donderdag in groep 3.
We wensen hen een leerzame en fijne tijd toe bij ons op school. In de komende weekbrieven
zullen zij zich aan u voorstellen.

● KWINK
De eerste lessen van Kwink zijn gericht op het vormen van een positieve groep. Het thema
van de eerste les ‘elkaar leren kennen’. De kinderen leren elkaar en elkaars kwaliteiten
kennen en leren werken aan een veilige groep  (deze les hoort bij de competenties: besef
van jezelf en besef van de ander).
De Kwink van de week is:

● WIE BEN IK? WIE BEN JIJ? - onderbouw
● VEILIGE GROEP? LEER ELKAAR KENNEN! - middenbouw
● ZET ELKAARS KWALITEITEN IN VOOR EEN VEILIGE GROEP!-bovenbouw

● KWINK OUDERBRIEF EN KOELKASTPOSTER
In de bijlage vindt u de ouderbrief van Kwink, met daarin informatie over de eerste vijf
lessen. We werken twee weken over een les. Voor thuis is er ook een koelkastposter om op
te hangen, 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.
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● GOUDEN WEKEN
De Gouden Weken… Dat is de periode van de eerste schooldag tot aan
de herfstvakantie. Die eerste zes tot acht weken zijn cruciaal voor het
creëren van een fijne sfeer in de groep. Dat is de reden dat we hier in de
klas ook extra aandacht aan besteden. Met Kwink werken we aan de
groepsvormingslessen en samen met de kinderen hebben we aan de
hand van de gouden schoolregels (zie hieronder) de groepsafspraken

gemaakt. In de eerste schoolweken zullen er ook met regelmaat activiteiten/opdrachten
plaatsvinden om een positieve groep te vormen.

● GOUDEN REGELS
Aan de hand van onze kernwaarden: respect, samen, gelukkig hebben we drie gouden
schoolregels opgesteld en deze hangen ook op in elke groep:

1. Iedereen mag rustig spelen en werken, lukt dat niet dan laten we dat elkaar netjes
merken;

2. We helpen elkaar en hulp vragen is niet raar;
3. Wees jezelf en pas je aan, dan zal het met elkaar beter gaan.

● OUDERVERTELGESPREKKEN
Elk schooljaar houden we in de eerste schoolweken de oudervertelgesprekken om zo samen
met de ouders een goede start te maken. Het doel van deze gesprekken is om samen te
praten over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Wij vinden het belangrijk om
zo het schooljaar te beginnen.
Vanaf volgende week vinden de oudervertelgesprekken plaats. Vorige week heeft u hier de
uitnodiging voor ontvangen. In deze uitnodiging staan ook een aantal gesprekspunten ter
voorbereiding op dit gesprek. Van de leerkracht ontvangt u een intekenlijst, zodat u zich kunt
aanmelden voor deze gesprekken. We rekenen op uw komst!

● GEEN ROMMEL IN DE TROMMEL
We zijn een gezonde school en hebben vlak voor de vakantie het certificaat mogen
ontvangen. Bewegen, water drinken, een gezonde pauzehap en een gezonde lunchtrommel
horen daarbij. ‘Kinderen die gezond eten en drinken en bewegen zitten lekkerder in hun vel,
hebben meer energie en kunnen dus beter presteren op school’.
Inspiratie kunt u vinden in de online brochure van de GGD ‘Geen rommel in je trommel!’.

● TUSSENSCHOOLSE OPVANG
We zijn blij dat we er in de eerste schoolweek weer een aantal overblijfvrijwilligers bij
hebben gekregen! We zijn echter nog niet helemaal rond, dat betekent dat de leerkrachten
een deel van hun pauze moeten opofferen om met de kinderen te eten.
Wellicht kunt u niet wekelijks, maar wel om de week of 1x per maand….., daar zouden wij al
heel erg mee geholpen zijn.
Op dit moment zoeken we nog vrijwilligers voor:

● maandag in groep 3;
● dinsdag in groep 3, 4 en in groep 5 om de week;
● donderdag om de week in groep 1/2b.

Help jij ons uit de brand? Stuur dan een mail naar overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

● SCHOOLGIDS
De nieuwe schoolgids staat weer op onze website. In de schoolgids vindt u uitgebreide
informatie over onze school. De kunt u vinden onder het kopje ‘onze school’, rechts
bovenaan kunt u de schoolgids downloaden en zo nodig opslaan of printen.
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https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/assets/uploads/GGD/Samen-voor-Gezond/JOGG/boekje-geen-rommel_lr.pdf
mailto:overblijf.deschelp@csgdewaard.nl
https://deschelp.csgdewaard.nl/onze-school/schoolgids-2022-2023


● WEBSITE
Onze website is weer bijna helemaal actueel. De komende weken zullen er ook berichten bij
de groepen verschijnen. Op onze website vindt u algemene informatie over de school, onder
andere ook het gym-en zwemrooster.

● OUDERPORTAAL EN PERSOONSGEGEVENS
Op het ouderportaal van parnassys vindt u onder het kopje profiel (rechts
bovenaan op de roze balk) uw gegevens. We willen u vragen om te
controleren of de gegevens nog correct zijn. Voor ons is het belangrijk dat wij
over de juiste telefoonnummers beschikken. Mocht dat niet het geval zijn dan
kunt u op het potloodje klikken en de wijzigingen doorgeven. Wij ontvangen
dan een mail en zullen de gegevens zo snel mogelijk aanpassen. Mocht u

problemen met inloggen hebben of uw inloggegevens niet meer hebben dan kunt u een
mailtje sturen naar: h.heesterman@csgdewaard.nl

● EXTRA VERLOF
Volgens de Leerplichtwet bent u als ouder/verzorger verplicht er zorg voor te dragen dat uw
kind de school bezoekt. Afwezigheid wegens ziekte, doktersbezoek e.d. kunt u telefonisch
doorgeven aan Rosita Molsbergen (conciërge). Alle andere vormen van verlof moet u
aanvragen bij Helma Heesterman (directeur). Extra vrij kan slechts in beperkte mate
gegeven worden (zie ook de schoolgids). Bij (vermoeden van) ongeoorloofd verzuim, is de
directie verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

● JAARPLANNING
Deze week hebben alle oudste kinderen van het gezin die bij ons op school zitten, de
jaarplanning meegekregen. De digitale versie heeft u voor de zomervakantie ontvangen en is
ook te vinden op onze website. Indien nodig kunt u een extra jaarplanning vragen aan onze
conciërge Rosita.29

● AGENDA
Datum Activiteit

29 augustus Djembeles groep 1/2a en 1/2b door muziekmeester Jago

1 t/m 9 september Oudervertelgesprekken (gespreksavond 1)

2 september Kidsraad

8 september Start wekelijkse taal-en rekendanslessen groep 1/2a,  1/2b en 3

9 september Pluktuin groep 6

12 t/m 16 september Schoolbrengweek (School op Seef)

12 t/m 16 september Informatieavond

● BIJLAGEN:
○ Kwink ouderbrief en koelkastposter 1
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