
WEEKBRIEF 9 SEPTEMBER 2022

● ZENDING
Ook dit schooljaar sparen we voor ons sponsorkind Iftu Bullo Dube uit Ethiopië. Van
maandag t/m donderdag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje in de klas doen. Deze
week hebben we €12,10 opgehaald. Dat brengt het totaal op €63,50

● TREFWOORD
We gaan nog een week verder met het thema 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 en Sara gaan naar Egypte - Genesis 12: 10-13
● Weer op het goede spoor - Genesis 12: 14-20

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:

● Bezoek aan de tent - Genesis 15
● Izaäk - Genesis 21

● 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

● INFORMATIEAVOND
Elke avond volle klassen, wat fijn om zoveel betrokken ouders te hebben!

● TRAKTATIES
Vanuit de gezonde school adviseren wij gezonde traktaties, maar hebben hier geen beleid op
gemaakt. Wel willen we u vragen om de traktatie eenvoudig en klein te houden.

● SCHOOLBRENGWEEK (SCHOOL OP SEEF)
Veel kinderen zijn deze week op de fiets of lopend naar school gekomen. Het blijft nog even
spannend welke groep de winnaar van de challenge is. De kidsraad zal dat binnenkort
bekend maken.

● SCHOOL OP SEEF
Vanwege het slechte weer hebben we de eerste School op Seefles voor groep 1 t/4 moeten
afgelasten. Deze hebben we verzet naar woensdag 5 oktober, doordat we het verzet hebben,
zijn we nog op zoek naar een aantal ouders die dan willen helpen. Dit kan bij de leerkracht
of bij Arabella Reedijk aangegeven worden arabellareedijk@gmail.com
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● DE SCHELP BEWEEGT!
Wat een succes was de eerste ‘De Schelp Beweegt!’. Zie het bericht op onze website.

● NASCHOOLSE MUZIEKLESSEN
Vanaf donderdag 29 september start ‘Ontdek je instrument’, met meester Jago (zie bijlage).

● BIJEENKOMST CAFÉ GEZIeN
Op dinsdagavond 4 oktober 2022 vanaf 19:30 tot ong. 22:00 vindt er een bijeenkomst plaats
met het thema: ‘Alcohol en drugs’ in de Huiskamer van de Open Hof, W. van Vlietstraat 2a in
Oud-Beijerland.
Het brein van een kind ontwikkelt zich ongeveer tot het 25ste levensjaar. In verschillende
fases komen kinderen allerlei verleidingen tegen. Op de basisschool komen zij vaak al in
aanraking met Social Media en op de middelbare school ook met alcohol en/of drugs. Hoe
gaat u als ouders het gesprek hierover aan? Hoe blijft u naast uw kind staan terwijl u ook
grenzen stelt? In samenwerking met YOUZ, de GGD wordt u op deze avond meegenomen in
alle trends, cijfers en ontwikkelingen op het gebied van verleidingen en experimenteren. U
gaat naar huis met concrete handvatten.

● AGENDA
Datum Activiteit

19 september Djembé groep 3 en 4

19 september MR vergadering

20 september Prinsjesdag

21 september Pluktuin groep 4

23 september Pluktuin groep 3

26 t/m 30 september Week tegen Pesten

26 september Djembé groep 3 en 4

28 september School op Seef groep 5 t/m 7 fiets mee

29 september Afscheid juf Hanny Braat

● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
Datum Activiteit

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 weekbrief 9 september)

17 september World Cleanup Day Hoeksche Waard

● BIJLAGEN:
○ Ontdek je instrument
○ Café GEZIeN
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https://deschelp.csgdewaard.nl/nieuws/23873-de-schelp-beweegt
https://schonerholland.nl/hoeksche-waard/

