
WEEKBRIEF 22 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 €14,25 opgehaald. Dat brengt het totaal op €77,75

● TREFWOORD
We gaan nog één 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 Lot gaan hun eigen weg- Genesis 13: 1-13
● Opnieuw die belofte - Genesis 12: 14-18

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:

● Izaäk trouwt met Rebekka - Genesis 24
● Jakob en Esau - Genesis 25

● KWINK
De eerste lessen van Kwink zijn gericht op het vormen van een positieve groep. Deze week
zijn we gestart met de derde les, met als thema ‘tot rust komen’.
De kinderen weten hoe ze tot rust kunnen komen als ze boos of verdrietig zijn (onderbouw)
en weten wat ze kunnen doen als iets hen teveel wordt (midden-en bovenbouw). Deze les
hoort bij de competentie: zelfmanagement.  De Kwink van de week is:

● BOOS OF VERDRIETIG? GEBRUIK DE RUSTVIS! - onderbouw
● KOM EVEN TOT RUST! - middenbouw
● STRESS? KOM EERST TOT RUST! - bovenbouw

● AFSCHEID JUF HANNY BRAAT
Na ruim 43 jaar in het onderwijs én op De Schelp gewerkt te hebben, gaat juf Hanny Braat
vanaf 1 oktober genieten van haar welverdiende pensioen! Vele kinderen (waaronder een
aantal huidige ouders) hebben les van haar gehad. Van de 43 jaar is ze ongeveer 30 jaar
actief als intern begeleider op De Schelp geweest. 43 jaar op De Schelp kunnen we natuurlijk
niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom nemen we aanstaande donderdag met alle
kinderen afscheid van juf Hanny Braat. Met het team doen we dat op een later moment.

● EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Sabria Moussaid. Momenteel doe ik op woensdag vrijwilligerswerk op De
Schelp. Waar ik het erg naar mijn zin heb. Ik help vooral bij het rondbrengen van
koffie-en thee en assisteer in de kleuterklassen. Door middel van deze tekst stel ik
me graag verder voor.
Ik ben 28 jaar.  Ik werkte als kinder- en jeugdpsycholoog tot april 2021.
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In die periode ben ik ziek geworden. Bij mij is de diagnose moyamoya gesteld, wat inhoudt
dat de bloedvaten in mijn hersenen aangedaan zijn en ik grote herseninfarcten heb
doorgemaakt. Hierdoor is mijn rechterarm verlamd. Ook loop ik wat moeilijker met mijn
rechterbeen. En ik heb een taalstoornis. Het praten is lastig maar het begrip is goed.
Vriendelijke groet, Sabria

● SCHOOLBRENGWEEK (SCHOOL OP SEEF)
De winnaar is…… groep 8!!

● WEEK TEGEN PESTEN
Volgende week is de landelijke week tegen pesten. Naast Kwink zullen we hier deze week in
alle groepen extra aandacht aan besteden.

● AGENDA
Datum Activiteit

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

28 september Kinderpostzegelactie groep 7 en 8

29 september Afscheid juf Hanny Braat

30 september Kabouterpad (HWL) groep 1/2a en 1/2b

3 oktober Djembé groep 3 en 4

3 oktober MR

4 oktober Dierendag

4 oktober Trek in de herfst (HWL) groep 3

5 oktober Dag van de leraar

5 oktober Pluktuin groep 5

5 oktober School op Seef groep 1 t/m 4 (inhaalles van 14 sep)

7 oktober Kidsraad

● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
Datum Activiteit

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