
WEEKBRIEF 30 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 €17,40 opgehaald. Dat brengt het totaal op €95,15

● TREFWOORD
Volgende week starten we met het thema Jij of ik? Dit thema gaat over posities, competities
en keuzes maken. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● De strijd om de eerste plaats - Genesis 16
● De geboorte van Ismaël - Genesis 16 en 17

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:

● Jakob vlucht - Genesis 28
● Jakob bij oom Laban - Genesis 29

● KWINK
Volgende week starten we met les 4, deze les gaat over afspraken en verwachtingen.
De kinderen leren eerst goed na te denken voor ze een afspraak maken (onderbouw) en
leren duidelijk communiceren en verwachtingen uit te spreken (midden-en bovenbouw).
Deze les hoort bij de competentie: relaties hanteren.  De Kwink van de week is:

● AFSPRAAK MAKEN? DENK EVEN NA! - onderbouw
● ZEG DUIDELIJK WAT JE WILT! - middenbouw
● ZEG WAT JE VERWACHT! - bovenbouw

● AFSCHEID JUF HANNY BRAAT
Op haar laatste werkdag hebben we juf Hanny Braat in het zonnetje gezet. Meer informatie
en foto’s zijn te vinden op onze website.

● AFSCHEIDSWOORD
Na iets meer dan 43 jaar op De Schelp gewerkt te hebben, was het op donderdag 29
september tijd om afscheid te nemen. Ik wil iedereen bedanken voor de fijne tijd die ik op
De Schelp heb gehad.
Het is een feestelijke dag geworden. Wat was het een verrassing om toegezongen te worden
door alle kinderen. Heel erg leuk. Ook ben ik nog verwend met allerlei creatieve cadeaus.
Hartelijk bedankt daarvoor. Ik krijg nu alle tijd om die cadeaus te gaan gebruiken en zal
zeker nog vaak aan jullie denken.
Hanny Braat.

● WELKOM
Van de ene collega nemen we afscheid en de andere collega heten we van harte welkom….
Vanaf woensdag 5 oktober zal juf Suzanne van Wijk bij ons starten. Ze zal van woensdag t/m
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vrijdag les gaan geven in groep 4. We zijn blij dat ze ons team komt versterken! Via deze
weg willen we ook juf Evi, juf Jeanet en juf Susanne hartelijk bedanken voor de extra dagen
die zij tot 1 oktober gewerkt hebben om zo het tijdelijke ‘gat’ te vullen.

● WEEK TEGEN PESTEN
Elk jaar doen wij mee aan de landelijke Week Tegen Pesten. Afgelopen week hebben we hier
in alle groepen aandacht aan besteed. De slogan van de Week Tegen Pesten 2022 was:
‘Grapje! Moet toch kunnen?!’. Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten.
Tegelijkertijd is dit precies waar het ook mis kan gaan. Want is het grapje voor iederéén leuk,
of wordt hiermee een specifieke leerling of specifieke groep uitgesloten en dreigt dit een
norm te worden? Samen zorgen we voor een gezellig en veilig groepsklimaat. Een groep
waarin lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid en een positieve
norm zet.

● ANTI-PESTCOÖRDINATOR EN VERTROUWENSPERSOON
Als er sprake is van pestgedrag of speelt er iets met uw kind, bespreek dit dan direct met de
leerkracht en blijf er niet mee lopen. In ons Anti-Pestprotocol kunt u onze aanpak bij pesten
lezen.
Op school hebben wij een interne vertrouwenspersoon: Susanne Merjenburgh. Zij is
leerkracht van groep 3. Zij is binnen de school een aanspreekpunt voor iedereen die een
klacht heeft of over school of als er iets wat speelt op school. Zij is er voor ouders,
leerkrachten en leerlingen.
Daarnaast hebben wij een een Anti-Pestcoördinator: Annemieke van der Endt. Zij is
leerkracht van groep 5 en tevens gedragsspecialist. U kunt bij haar terecht wanneer u vragen
heeft over pestgedrag of het vermoeden heeft dat dit speelt. Bovenstaande personen zijn
een laagdrempelig aanspreekpunt op school wanneer er dingen spelen. Voelt u zich dus vrij
om uw probleem te komen bespreken.

● KINDERBOEKENWEEK GI-GA-GROEN
Van 5 t/m 16 oktober vindt de Kinderboekenweek plaats. Het thema van deze
Kinderboekenweek is Gi-Ga-Groen, in dit thema gaat het over bomen, dieren, buiten zijn en
ontdekken en doen…. Tijdens de kinderboekenweek zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden
die natuurlijk allemaal met lezen en voorlezen te maken hebben!
Op woensdag 5 oktober zullen we met alle kinderen de kinderboekenweek openen en vragen
we de kinderen om in het ‘groen’ naar school te komen.

● INLOOPMIDDAG GROEP 1 T/M 8
Op vrijdagmiddag 14 oktober van 12:30 tot 14:00 uur kunt in de klas van uw kind(eren) een
kijkje nemen, ook kunt u het werk van uw kind(eren) dan bekijken.

● KINDERBOEKENMARKT BIJ ARIE
Tijdens het inloopmoment op 14 oktober zal de jaarlijkse kinderboekenmarkt van Bij Arie
weer op de ‘ouderwetse’ manier plaatsvinden. Op het leerplein (hal bij groep 7 en 8) liggen
dan een heleboel boeken, waaronder de nieuwste en populairste kinderboeken en
kinderboeken rondom het Kinderboekenweek thema Gi-Ga-Groen. Meer informatie over de
kinderboekenmarkt volgt later.

● ROOKVRIJ ONDERWIJS TERREIN
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle onderwijs terreinen rookvrij zijn, dat betekent dat er in
de school, op het schoolplein én op de wachtplekken niet gerookt mag worden.
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● AGENDA
Datum Activiteit

3 oktober Djembé groep 3 en 4

3 oktober MR

4 oktober Dierendag

4 oktober Trek in de herfst (HWL) groep 3

5 oktober Opening Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen

5 oktober Dag van de leraar

5 oktober Pluktuin groep 5

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

6 oktober Kinderboekenschrijfster Manon Sikkel in groep 5

7 oktober Kidsraad

12 oktober Fietsverlichtingsactie groep 5 t/m 8

12 oktober Informatieavond VO voor groep 7 en 8

14 oktober Van peuter naar kleuter

14 oktober Inloopmoment groep 1 t/m 8 (12:30 uur)

14 oktober Kinderboekenmarkt Bij Arie van 12:30 tot 14:00 uur

● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
Datum Activiteit

5, 12 en 19 oktober De Schelp Beweegt! groep 6 t/m 8

16 oktober Kindershow ‘Iedereen heeft talent’ door Matthijs Vlaardingerbroek
(zie bijlage)

● BIJLAGE
○ Flyer kindershow ‘Iedereen heeft talent’
○ Flyer Bijeenkomst Café GEZIeN
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