
WEEKBRIEF 9 SEPTEMBER 2022

● ZENDING
Ook dit schooljaar sparen we voor ons sponsorkind Iftu Bullo Dube uit Ethiopië. Donderdag
was zij jarig en de Kidsraad heeft een mooie kaart voor haar gemaakt en ook een online
bericht gestuurd. Van maandag t/m donderdag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje
in de klas doen. Deze week hebben we €20,10 opgehaald. Dat brengt het totaal op €51,40

● TREFWOORD
Volgende week starten we met het thema Zoektocht. Het leven als een zoektocht. Dit thema
gaat over doorzetten, omgaan met veranderingen en tegenslagen, over ontdekken wat je
belangrijk vindt en waar je van droomt.
De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● Abraham voelt zich niet thuis - Genesis 11
● Het begin van de zoektocht - Genesis 12

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:

● Abraham naar het beloofde land - Genesis 11
● Het beste deel - Genesis 15

● KWINK
De eerste lessen van Kwink zijn gericht op het vormen van een positieve groep. Het thema
van de tweede les is ‘afspraken maken’. De kinderen kennen de afspraken in de groep en
leren elkaar de ruimte geven om zo te werken aan een veilige groep (deze les hoort bij de
competentie: keuzes maken).  De Kwink van de week is:

● FIJNE GROEP? WACHT OP JE BEURT EN DEEL SPULLEN! - onderbouw
● KIES VOOR EEN VEILIGE GROEP: GEEF ELKAAR RUIMTE! - midden- en

bovenbouw

● EVEN VOORSTELLEN
Beste ouders, verzorgers, mijn naam is Andrea de Lijser, ik ben 21 jaar en ik kom uit Strijen.
In 2021 heb ik mijn diploma onderwijsassistent behaald en heb ik ook mijn eindstage in
groep 8 op CBS De Schelp gelopen. Ik ben dit schooljaar gestart met de PABO en zal
hiervoor iedere maandag en donderdag stage lopen in groep 3 op CBS De Schelp. Mijn echte
passie is het kunnen werken met kinderen waarbij ik ze zoveel mogelijk kan stimuleren om
zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen op alle vlakken! In mijn vrije tijd vind ik het leuk om
te bakken, koken en te sporten.  Tijdens mijn stage zal ik allereerst werken aan mijn band
met de kinderen door gesprekjes te voeren en bijvoorbeeld voor te lezen. Uiteindelijk ga ik
ook groepjes kinderen begeleiden en lessen geven. Ik heb ontzettend veel zin om de
kinderen en u beter te leren kennen. Als u vragen heeft of meer wilt weten dan hoor ik dat
graag!

● INFORMATIEAVOND
Volgende weken houden we in alle groepen een informatieavond. Dit zal op verschillende
avonden plaatsvinden in het lokaal van uw kind (zie agenda).
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Vanaf 19:15 uur gaat de deur open en om 19:30 uur start de informatieavond.

● PLANNER GEZOCHT!
Houd je van het maken van planningen, roosters en schema's?
Dan is de TSO op zoek naar jou! Voor informatie wat deze taak inhoudt kun je contact
opnemen met Lianne van Dam (TSO coördinator) overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

● SCHOOLPLEIN
Tussen de middag spelen de kinderen die overblijven op het schoolplein. De kinderen die
thuis eten (en hun ouders) mogen vanaf 13:00 uur het plein op. De pleinwacht of de
overblijfvrijwilliger doet om 13 uur het hek open.

● PLUKTUIN
De komende weken zullen de kinderen uit groep 3 t/m 8 een bezoek brengen aan de
Pluktuin in Mookhoek. Hier doen de kinderen ervaring op met gezonde en duurzame voeding
en moestuinieren. We ontvangen hier een stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten voor
(gezonde school). Groep 6 mocht vandaag de spits afbijten en mochten onder andere
meehelpen met het oogsten van de peren!

● SCHOOLBRENGWEEK (SCHOOL OP SEEF)
Maandag 12 september start de SCHOOLBRENGWEEK! Net als voorgaande jaren willen wij
hier als school weer aandacht aan schenken. In deze week is er extra aandacht voor de
manier waarop je naar school komt. Want lopen of fietsen naar school is:

● Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties;
● Goed voor de verkeersveiligheid bij school en verkeersvaardigheid van de kinderen;
● Goed voor het milieu;
● ... en het is nog eens leuk ook!

Ook dit jaar organiseert de Kidsraad een challenge tussen de groepen: In welke groep
komen de meeste kinderen een week lang met de fiets, step of lopend naar school?

● DE SCHELP BEWEEGT!
In de vragenlijst tevredenheid die we in maart/april 2022 onder de ouders hebben uitgezet,
hadden wij een aantal schoolspecifieke vragen toegevoegd. Naschoolse sport-en
spelactiviteiten voor de kinderen van onze school, was één van de onderwerpen. Wij zijn een
gezonde school en vinden gezonde voeding, water drinken én bewegen heel belangrijk.
Om meer te bewegen en buiten te spelen, starten we een pilot naschoolse sport- en
spelactiviteiten voor de kinderen uit groep 3 t/m 8. We splitsen dit in twee groepen: groep 3
t/m 5 en groep 6 t/m 8.
Juf Evi Vree, leerkracht groep 4 én onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, zal deze
activiteiten gaan begeleiden. De komende drie weken worden er voor de kinderen uit groep
3 t/m 5 op donderdag van 15:30 -16:15 uur naschoolse sport-en spelactiviteiten uitgezet op
het schoolplein. Het doel hiervan is: bewegen, buiten spelen en samen plezier hebben! De
kinderen die zich hiervoor aangemeld hebben kunnen tot 15:30 uur op school/in de klas
blijven en moeten om 16:15 uur weer opgehaald worden (of zelf naar huis gaan).
We zijn blij verrast dat het storm loopt met het aantal aanmeldingen! Dit betekent echter wel
dat we een maximum zullen moeten gaan hanteren.
Aanmelden kan tot vandaag 17:00 uur.
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● LUIZENWERKGROEP
Wij van het luizenteam zijn op zoek naar extra hulp! Wanneer er een melding 'luizen' in de
app komt, beginnen onze handen te jeuken.. wij pluizen dan z.s.m. de kinderen in de klas
van de melding. Ook eventuele klassen van broertjes/zusjes worden gecontroleerd.
Vervolgens voeren we na twee weken weer een hercontrole uit. Gelukkig komt zo'n melding
niet heel vaak voor, maar wanneer er een melding is, dan is het fijn als er een aantal ouders
klaar staat om hooguit een uurtje te komen helpen. Beginnen jouw handen ook al te jeuken?
Voor info of aanmelden: Corine van Dorth (gr. 4 en 8) Corinda Grashuis (gr. 3 en 8)

● KERSTWANDELING
Nu al? We zijn op school al bezig met de voorbereidingen voor een kerstwandeling op 21
december in de avond. Dat is een wandeling door het dorp langs diverse scènes van het
kerstverhaal. Om dit te organiseren hebben we nu alvast een paar vragen.
We komen graag in contact met de katholieke kerk in Puttershoek. Wie kan ons daarbij
helpen? Ook zijn we op zoek naar verkeersregelaars, die een certificaat hebben of willen
halen. Wie heeft een geldig EHBO-diploma en wil tijdens de kerstwandeling aanwezig zijn?
U kunt mailen of contact opnemen met juf Nicolette: n.lenferink@csgdewaard.nl

● AGENDA
Datum Activiteit

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

12 september Djembeles groep 1/2a en 1/2b

12 september Informatieavond groep 8

13 september Informatieavond groep 6 en 7

14 september School op Seef pleinles groep 1 tot 4

14 september Pluktuin groep 8

14 september Informatieavond groep 3 en 4

15 september Informatieavond groep 1/2 en 5

16 september Luizen hercontrole groep 1/2b, 4 en 5

16 september Pluktuin groep 7

● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
Datum Activiteit

15, 22, 29 september De Schelp Beweegt! groep 3 t/m 5

16 september Esports Event op Zomerplein, met o.a. een digitale
sportmuur en VR brillen (zie bijlage)

● BIJLAGEN:
○ Esports Event Hoeksche Waard Actief
○ Uitnodiging Jeugdclubs
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