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Welkom bij het lezen van deze nieuwsbrief. 
 
We zijn blij dat u onze richtlijnen en looproutes respecteert en het ook blijft volhouden om 

samen met ons zo “veilig” mogelijk te blijven. Om na schooltijd de uitgang wat te ontlasten gaan 
de leerlingen van groep 6 ook door het kleine hek. 
Het kan gebeuren dat dit hek ’s morgens open staat vanwege de BSO. Wilt u dan toch gebruik 
maken van onze looproute zodat ook de ouders van de BSO veilig op ons plein kunnen komen? 
 
Er zijn meerdere ouders thuis in quarantaine omdat zij positief getest 
zijn. We wensen hen beterschap. Fijn dat de betrokken ouders dat ons 
gemeld hebben. Hun kinderen krijgen nu online les. Dat regelt de 
leerkracht met u en uw kind. 
Wij hebben u de beslisboom, zoals wij die gebruiken gestuurd. Twijfelt 
u, bel dan gerust. 
De regels voor thuisquarantaine zijn: 

 Heeft uw gezinslid / huisgenoot corona met klachten? Het hele gezin blijft dan 10 dagen 
thuis. De 10 dagen gaan in zodra u niet meer dichtbij uw gezinslid / huisgenoot bent 
geweest. Of zodra uw gezinslid/ huisgenoot klachtenvrij is. Na 10 dagen mag u weer naar 

buiten. 

Het blijft een spannende tijd, ook voor de teamleden. Enkelen zijn al getest, een van ons is nu in 
quarantaine vanwege een positief getest gezinslid. We kunnen heel snel handelen omdat ons 
bestuur sneltesten heeft ingekocht. We laten ons testen in de teststraat in Wilnis en op Lage 
Weide [ Maarssen] Het zijn geregistreerde testen. 
 
We proberen het voor de kinderen zo normaal mogelijk te houden op school. U ontvangt een 
uitnodiging voor de 10 minuten gesprekken en we hebben al leuke plannen voor Sint en Kerst. 
 

Thuisonderwijs. 

Tijdens deze tweede golf kan het zijn dat uw kind(eren) thuis moeten werken. U moet bv zelf in 
quarantaine omdat een van de gezinsleden is positief getest. Wij hebben daarom onderstaand plan 
voor de groepen 3-8 gemaakt. 
Als uw kind thuis is en de juf en de klas op school dan kan uw kind inloggen tijdens de 
instructielessen. De inlogcodes ontvangt u van de leerkracht van uw kind(eren).  
Rekent u op de schooltijden van 8.45 uur tot 12.00 uur. In de middag kan uw kind het werk 
verwerken. 
Beschikt u niet over een computer dan kunt u gebruik maken van een chromebook van school. Wij 
vragen u deze zelf te halen of te laten ophalen door een andere volwassene. Hierbij vragen wij u een 
formulier te ondertekenen waarbij u verantwoordelijk bent voor het gebruik, diefstal en/of 
defecten.  
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Tevens ontvangt u van de leerkracht overige lesmaterialen. Deze kunt u gelijk ophalen met de 
chromebook, mits dit van toepassing is. 
Wij rekenen erop dat alle leerlingen meedoen aan deze online omgeving. Uw kind is namelijk 
leerplichtig. 
 
Indien de leerkracht van uw kind ziek is dan zullen wij vanaf dag twee zorg dragen voor 
thuisonderwijs als er geen vervanging mogelijk is. 
 
Voor de groepen 1 en 2 maken wij nog een plan. 

 

Welkom op school. 

Ik noem nog even de namen van de leerlingen die na de zomervakantie 
zijn gekomen.  
We heten welkom in groep 1a omdat ze 4 jaar zijn geworden: Mees, 
Ghazal, Marley, Robin en Levi. 
In groep 1b zijn dat: Lexy, Nayan, Milou en Evi. 
 
In beide groepen wennen nu de kinderen die na de herfstvakantie 4 

worden. 
In groep 7 heten we Dylan welkom. Hij is naar Breukelen verhuisd. 
Fijn dat jullie er allemaal zijn. 
 
 

De Schepershoek is een christelijke school. 

Deze herfst lezen we verhalen over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land. We horen 
over een paar verkenners die vooruit worden gestuurd en terug komen met ongelooflijke verhalen: 
In dat beloofde land groeien enorme vruchten, maar er wonen ook sterke mensen die hen er nooit in 
zullen laten. We lezen ook het verhaal van de profeet Bileam, die op weg gaat omdat de koning van 
Moab hem gevraagd heeft om een vloek uit te spreken over de Israëlieten. Onderweg wordt Bileam 
toegesproken door zijn eigen ezel, en als hij in Moab komt zegent hij Israël in plaats van dat hij het 
volk vervloekt. Uiteindelijk steken de Israëlieten de Jordaan over, de grens met het beloofde land. Ze 
lopen zeven dagen achter elkaar om de stad Jericho heen, waarna de muren instorten. Stuk voor stuk 
zijn het prachtige verhalen, waar je helemaal in op kunt gaan als je ze hoort of leest. 
 
Het thema van deze weken is ‘Wijs me de weg’. Die vraag stel je aan iemand die jou verder kan 
helpen. De Bijbelverhalen geven aanleiding om na te denken over de vraag wie dat zou kunnen zijn.  
 

 

10 minuten gesprekken 

 

In november is er ruimte om samen met u in gesprek te gaan over de ontwikkeling van uw kind. Wij 
voeren deze  10 minuten gesprekken online. We hadden dit heel graag “in het echt” met u gedaan 
maar helaas is dat niet mogelijk. Het is vooral een contactmoment tussen u en de leerkracht. Vanaf 
groep 5 verwachten wij dat de leerlingen ook bij het gesprek aansluiten. De leerkracht zal u op de 
hoogte brengen van de resultaten van uw kind en u hebt de gelegenheid om uw vragen te stellen. 
 
 



De  gesprekken worden gepland tussen 9 en 18 november. Vanaf 2 november, 16.00 uur, kunt u 
inschrijven via Parro. Leerkrachten geven daarin de beschikbare data  en tijden aan. De inschrijving 
sluit op 9 november om 16.00 uur. 
 
Nogmaals, we vinden het jammer dat het zo moet maar hopen toch met  elke ouder even contact te 
hebben. 

 

Rekenen op de Schepershoek. 

Begin van het schooljaar zijn wij gestart met de nieuwe 
rekenmethode: Wereld in Getallen 5. Wij hebben vorig 
schooljaar onderzoek gedaan naar meerdere methodes. 
Onder de leerkrachten is er een enquête uitgegaan waar zij 
als leerkracht én als groep meer behoefte aan hebben. Zo 
was bijvoorbeeld een van de onderzoekspunten het 
aanbieden van max. 2 leerdoelen. Met de nodige vragen en 
kennis zijn we uiteindelijk uitgekomen bij WIG 5.  
 
 

 
Wereld in Getallen 5 gaat uit van 8 pijlers: 
 

1. Sterke opbouw van de leerlijnen. 
2. Rekenen is meer dan alleen uitrekenen.  
3. Leer kinderen zelfstandig nadenken. 
4. Veel oefenen (opbouwen rekenmuur om kinderen inzicht te geven. 
5. Verfijnde differentiatie in onder en bovenbouw. Je start de les gezamenlijk en daarna kunnen 

leerlingen op hun eigen niveau verder. De taken bestaan voornamelijk uit power taken 
(oefenen doelen vorige blokken) en speed taken automatiseren). 

6. Aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden.  
7. Zichtbaar leren: één doel per les, hier doe je twee lessen 

over. Twee doelen per week, binnen hetzelfde domein.  
8. Doordacht digitaal:  een chromebook  is voor alle 

leerlingen ter beschikking en wordt gebruikt als extra 
verwerking. Wij kiezen als school om het op papier te 
doen, omdat niet alles digitaal kan. Denk aan meten en 
meetkunde (meten, spiegelen, wegen etc.) 

 
Leerlingen starten met de basisles waarin ook de instructie zit. Is 
de leerling hiermee klaar, dan gaat hij/zij  eigen werk maken dat 
begint met een peiltaak (voor iedereen hetzelfde) en daarna 
naar de voor hem/haar persoonlijk gemaakte taken. Deze 
hebben een vaste volgorde: verbeter taken, herhaal taken, 
tempo taken en plustaken. 
 

Er is een duidelijk gestructureerd programma. De Wereld in 
Getallen biedt een schooljaarvullend programma van 36 
lesweken dat in 9 blokken van 4 weken is verdeeld. Elk blok telt 3 basisweken en 1 week voor 
remediëren, herhalen, verrijken, de toets en het rekenwiskundige vraagstuk Eureka. In elke week 

Figuur 1:drieslagmodel 

Figuur 2: 21e -eeuwse vaardigheden 



staat 1 domein centraal. In iedere les staat 1 doel centraal, dat in 2 opeenvolgende lessen wordt 
geïntroduceerd en geoefend. In een week komen dus 2 doelen uit hetzelfde rekendomein aan bod. In 
elke les van De wereld in getallen is er een lesonderdeel waarin de kinderen zelfstandig werken. De 
leerlingen werken in een rekenschrift per blok. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van 
werkboeken, schriften en verwerking schriften.   
 
Het invoeren van de rekenmethode wordt ondersteund door het leerteam rekenen. Linda, Wendy en 
Aniela zitten in dit leerteam. Wendy volgt binnen ons bestuur de opleiding rekencoördinator. Een 
volgende keer gaan we meer op de inhoud in. 
 

 
 
De ouderraad is gestart met het innen van de 
vrijwillige ouderbijdrage. Heel erg fijn dat er 
binnen een uur al 44 betalingen waren.  
 
Bent u in het bezit van een U pas dan kunt u de 
bijdrage daarmee betalen. Wij hebben dan een 
kopie van uw U pas nodig. U mag dat bij de 
leerkracht inleveren. 
 

 

De stagiaires stellen zich aan u voor: 

 

Hoi mijn naam is Riya Sujan, 
Ik ben 19 jaar oud en ik woon samen met mijn ouders en zusje in Kockengen. 
Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd te wandelen met mijn hond op de dijken 
die we in de buurt hebben. En in de avonden kan ik urenlang naar leuke series 
kijken die op tv zijn. Daarnaast vind ik het ook superleuk om te koken, en dus 
ook lekker te eten.  Ik zit in mijn tweede leerjaar van de opleiding 
onderwijsassistent, en die volg ik op het MBO in Utrecht.  Dit jaar loop ik stage 
bij Lisa van Vliet in groep 1-2 B.  
 
 
 

 
Dag allemaal, 
 
Ik ben begonnen met mijn stage in de klas van juf Lisa en dat was dus 
ook de eerste dag dat ik 'Juf Anoek' genoemd werd! 
 
Ik zit in het eerste jaar van de pabo, de opleiding tot basisschool 
docent en kom dit jaar praktijkervaring opdoen op De Schepershoek.   

 
Ik ben 47 jaar en woon in Utrecht (Zuilen). Ik heb een zoon van 12 
(brugklas) en een dochter van 9 jaar (groep 6). Drie dagen per week 
werk ik nog in de ICT (software 
ontwerp/informatieanalyse/projectmanagement) en ik doe 
vrijwilligerswerk op de dierenweide in het Julianapark in Utrecht.   
 
Groetjes Anoek 



 
Ik wil mezelf graag aan jullie voorstellen: ik ben Silja van Eeken en ik 
loop stage in groep 4. Ik vind het erg leuk om onder begeleiding van 
Linda verschillende lessen te geven. Naast mijn opleiding aan de 
Marnix academie in Utrecht werk ik als kliminstructeur in een indoor 
klimpark. In de vakantie kun je me tegenkomen op de camping, ik 
begeleid kinderactiviteiten met het animatie team. Kortom ik heb een 
passie voor het werken met kinderen. 
 
 
 

 

 
Hallo!  
 
Mijn naam is Jessie Bunschoten en ik ben 21 jaar. Ik ben tweede jaars 
pabo studente en loop dit jaar stage op De Schepershoek. In mijn vrije 
tijd ben ik te vinden bij mij eigen pony Raya of ben ik aan het tekenen. 
Verder ben ik helemaal gek van dieren. Naast een eigen paard hebben 
we thuis een kat, een vogel, twee gerbils en twee konijnen. Als laatste 
vind ik het natuurlijk hartstikke leuk om voor de klas te staan en heb ik 
het op dit moment ontzettend naar mijn zin in groep 5! 
 
 

Hallo! 
 
Mijn naam is Damian van der Pas, ik ben 23 jaar en ik loop dit schooljaar 
stage op De Schepershoek. 
Ik doe dat het gehele jaar in groep 6, bij juf Diny. Ik ben er elke 
woensdag en donderdag, maar eens in de zoveel tijd ook een hele week. 
Ik woon al bijna mijn hele leven in Maarssen, dus ik hoef gelukkig niet zo 
super veel te reizen om bij De Schepershoek te komen, elke woensdag 
en donderdag. 
Ik studeer dus aan de Marnix Academie in Utrecht en zit daar in mijn 3e 
jaar. Het einde komt dus langzaam in zicht. 
Buiten studeren, doe ik nog vrij veel aan voetballen en nog wat andere 
sporten, als wielrennen en zwemmen.  
Ik kijk ontzettend uit naar komend schooljaar! Ik heb er in ieder geval 
erg veel zin in. Mochten er nou verder nog vragen zijn richting mij, 
spreek mij dan gerust eens aan. Ik ben bijna twee meter, dus je kan me 
niet missen!  
 
Groetjes, 
 
Damian 
 
 

 
 
 
 
 



Beste ouders, 
 
Mijn naam is David van Eck. Ik ben 19 jaar en zit op dit moment in het vierde jaar van 
de Marnix Academie. U zult mij misschien al kennen als de stagiair uit groep 6. Dit 
jaar zal ik aanwezig zijn op maandag, dinsdag en woensdag. De maandag en de 
dinsdag sta ik (samen met Lisanne) voor de klas, de woensdag is mijn onderzoeksdag. 
Iets over mijzelf: ik woon in Wilnis, vind het leuk om te volleyballen en te voetballen, 
ik heb een bijbaantje bij Dirk Stam in Mijdrecht en heb heel erg veel zin in het 
komende jaar.  
 

 

 

Data, zie de kalender in Parro. 

 
 
In november en december wordt  het papier en karton opnieuw door de gemeente 
Stichtse Vecht opgehaald en krijgen de scholen een deel van de opbrengst. Daar zijn 
we blij mee. 

Op 9 januari 2021 is De Schepershoek aan de beurt om het papier op te halen. Wij 
weten nu nog niet of dat doorgaat maar houden u op de hoogte. 

 

Communicatie. 

 
Wij informeren u  via de Parro. In dit systeem leest u ook onze activiteiten.  De leerkracht van uw 
kind is uw eerste en belangrijkste aanspreekpunt 
Mocht u een vraag of mededeling voor de leerkracht van uw zoon of dochter hebben, dan kunt u 
onze school bellen, 0346 261627 of een  Parro-bericht naar de leerkracht sturen.  
 
Voor overige vragen: 
Henriette: 
 ib.schepershoek@vechtstreekenvenen.nl  06 25678117 op maandag, dinsdag en woensdag. 
Aniela: 
 ameertens@vechtstreekenvenen.nl    06 25678139 op woensdag, donderdag en vrijdag 
Joke:  
jvvliet@vechtstreekenvenen.nl     06 25678116 op maandag, dinsdag en woensdag 
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Wij doen graag mee aan onderstaande snelle actie. 

Speelgoedbank Stichtse Vecht wil de kinderen in onze omgeving een onvergetelijke pakjesavond 
bezorgen. 

Hoe kun je het speelgoed aanleveren? 

Breng het speelgoed nog deze week mee naar school en zet het bij de hoofdingang van de school. 
Wij zetten het in de Schaapskooi.  

Lionsclub Over Holland komt het vrijdag halen zorgt dan dat het bij de Speelgoedbank wordt 
afgeleverd. 

 
Hartelijk dank! 

 

 
 

Denkt u aan de veiligheid van uw kinderen en u zelf? 
 

 


