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Welkom bij het lezen van deze nieuwsbrief. Het blijft heel raar om u niet meer in de school
te ontmoeten wanneer u uw kind komt brengen. We proberen zo goed mogelijk met u in
contact te blijven en geef vooral ook aan als u toch liever voor een gesprek op school komt.
Soms kunnen we daar wel een mouw aan passen.
We zijn blij dat u onze richtlijnen en looproutes respecteert. Vanuit
de MR begreep ik dat het bij het ophalen van de leerlingen, aan het
eind van de dag, het te druk is bij het hek. Wij denken na over een
oplossing daarvoor. Heeft u tips en ideeën dan horen we dat graag.
Om de kinderen en u zo snel mogelijk weer naar huis te laten gaan
hebben we besloten dat de klassendienst niet meer na schooltijd is zodat alle leerlingen op tijd
naar huis kunnen en dat dan de wachttijd korter wordt.
Mocht u vragen hebben of uw kind wel of niet naar school kan lees dan de beslisboom die u
helpt bij wat mogelijk is. Zie de bijlage.
Het blijft een spannende tijd, ook voor de teamleden. Enkelen zijn al getest, gelukkig allen
negatief. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte via de Parro.
We proberen het voor de kinderen zo normaal mogelijk te houden op school. We geven les en
volgen de ontwikkeling van uw kind. We besteden aandacht aan de Kinderboekenweek en we
zijn vandaag allemaal naar de Poffertjeskraam geweest.
We hadden een interessante studiedag over rekenen en bereiden ons voor op Sinterklaas en
Kerst. We komen daar bij u op terug.

Welkom op school.
Er zijn meerdere kinderen nieuw op school. De meesten van hen zijn al
goed gewend en we hopen de ouders ook.
De kleuters die in september/oktober 4 jaar worden mochten ook meteen
al komen. Dat doen ze heel erg goed, zonder mama of papa naar binnen
gaan is heel erg stoer.

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van twee gezinnen.
Ik wil benadrukken dat de school open staat voor gesprekken met u. Deelt u uw twijfels en zorgen
met ons om samen tot een oplossing te komen. Daar maken we graag ruimte voor.

Er staan al weer nieuwe kleuters klaar die komen wennen. Ook in groep 7 komt na de herfstvakantie
een nieuwe jongen.
Met name in de onderbouwgroepen is het lastig om te weten wie er nu bij uw kind in de klas zit.
Doordat de fotograaf net geweest is en alle fotoos ingeladen worden in ons administratiesysteem
kunnen we een “koppenkaart” per klas uitdraaien. U kunt dan aan de fotoos zien bij wie uw kind in
de klas zit. Onder de foto staat de naam van het kind.
Mocht u hier, vanwege privacyredenen, bezwaar tegen hebben laat dit dan weten aan de directie.

De Schepershoek is een christelijke school.
Bijbelverhalen voor kinderen
Met Kind op Maandag gaan we samen met de kinderen op ontdekkingstocht door de wereld van de
Bijbelverhalen. Als het goed is, is dat een ontdekkingstocht vol verrassingen. Want de Bijbelverhalen
bieden voor kinderen steeds nieuwe gezichtspunten voor de wereld van vandaag.
Bijbelverhalen zijn voor kinderen soms best ingewikkeld – ze spelen in een andere tijd, in een andere
cultuur, en over het algemeen spelen volwassenen de hoofdrol. Toch betekent dat niet dat
Bijbelverhalen ongeschikt zijn voor kinderen. Want de gevoelens en de problemen, de zorgen en de
vrolijkheid van de verhalen zijn van alle tijden en alle generaties. Ook voor kinderen kunnen
Bijbelverhalen daarom heel veel te zeggen hebben.
In de verhalen gaat het over mensen, broers en zussen, vrienden en vriendinnen, ook over vijanden
en mensen die elkaar niet goed kennen. Maar boven dat alles uit gaat het ook over iets groters: over
het geheim dat mensen er niet alleen voor staan. De Bijbel vertelt dat er een God is die zich met ons
verbonden voelt. Het gaat over zijn zoon Jezus, die op aarde liet zien wat Gods koninkrijk betekent.
Het verhaal van de Bijbel is een verhaal van vertrouwen, van hoop en van liefde. Het is geweldig om
dat verhaal met kinderen te kunnen delen!
Kind op Maandag biedt Bijbelverhalen voor kinderen, op een creatieve én goed doordachte manier.
Kinderboekenweek

Vandaag, 30 september start de Kinderboekenweek. Wij willen dit graag onder de aandacht van de
kinderen en van u brengen. Lezen is belangrijk en daar besteden we binnen de school veel aandacht

aan. De kinderboekenman heeft alle groepen een boek gegeven. De leerkrachtene houden u op de
hoogte via de Parro.
Het thema van de Kinderboekenweek is: EN TOEN?
Tijdens de Kinderboekenweek® 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot
leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders,
verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden
door het lezen van boeken!
https://youtu.be/e1X1D48H8uM
Kinderen Voor Kinderen heeft weer een bijpassend liedje uitgebracht. Op school hebben we een
passend introductiefilmpje gemaakt.
Jammer genoeg hebben we dit jaar geen griffels en penselen; helaas. Heeft uw kind een beker thuis
wilt u deze dan meegeven aan uw kind? Dan kunnen we deze volgende jaar weer gebruiken.
Er is ook geen inloop voor de ouders en grootouders. U kon dan ook altijd kijken in het
kinderboekenwinkeltje. Wel heeft Van Kralingen een mooi idee:
Ieder jaar komt Boekhandel van Kralingen tijdens de Kinderboekenweek op school. Het is een mooie
traditie om uw kind dan een boek uit te laten kiezen, want lezen is belangrijk! Helaas is door het
Corona virus dit jaar alles anders.
In samenwerking met school verplaatsen wij de activiteiten naar onze winkel aan de Herenstraat in
Breukelen. Het gaat dit jaar als volgt:
-

U koopt een kinderboek in de winkel.
Aan de kassa noemt u op welke school uw kind zit.
Wij houden het bedrag bij dat per school is uitgegeven.
Voor 10% van dit bedrag mag de school boeken uitzoeken voor de schoolbibliotheek.
Naast onze gewone openingstijden (ma t/m vr
van 9 tot 18 uur en zaterdag 9 tot 17 uur) hebben
wij extra Kinderboekenweek-koopavonden:
Woe 30 sept, do 1 en vr 2 oktober van 18 tot 20
uur
Woe 7, do 8 en vr 9 okt van 18 tot 20 uur.
Met deze extra openingstijden willen we de
drukte zoveel mogelijk spreiden.
Bereid uw bezoek in verband met de doorstroom
zoveel mogelijk voor. Als uw kind in de folder van
school of op onze website een leuk boek heeft
gezien, kunt u ons ook van tevoren bellen of we
het boek willen klaarleggen.
Natuurlijk kunt u ook reserveren via onze website:
www.boekhandelvankralingen.nl.

Koop lokaal en steun de schoolbibliotheek!
Natuurlijk ontvangt u bij aankoop vanaf €12,50 aan kinderboeken het Kinderboekenweekgeschenk
cadeau: De diamant van Banjarmasin van Arend van Dam.
Heel graag tot dan!
Boekhandel van Kralingen, Herenstraat 4 in Breukelen
Tel. 0346 26 13 57
www.boekhandelvankralingen.nl

Na de herfstvakantie gaat de ouderraad starten
met het innen van de vrijwillige bijdrage. Dit
geld wordt gebruikt voor allerlei extra’s binnen
de school die niet vallen onder de reguliere
schoolinkomsten. U zult begrijpen dat door de
corona er al vele extra kosten gemaakt moeten
worden en wij hopen op uw bijdrage.

Voor de leerlingen in groep 1-2 is de bijdrage per leerling € 30,00.
Voor de leerlingen uit g roep 3,4,5,6,7 is de bijdrage per leerling € 30,00 + € 15,00 voor het
schoolreisje.
Voor de leerlingen van groep 8 is de bijdrage per leerling € 30,00 + € 50,00 voor het schoolkamp.
Voor het zwemmen in groep 4 [de huur van het zwembad en de inzet van een badmeester] vragen
we een bijdrage van € 50,00 per leerling.
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 directie inleveren.
Voor het innen van uw bijdrage gaan we gebruik maken van: Schoolkassa.
De ouders/verzorgers krijgen een bericht met een betaalverzoek. In het bericht staat een linkje
waarmee zij de betaling via Mollie kunnen doen. Ouders/verzorgers kunnen makkelijk met iDeal
betalen of kiezen voor een betaling in termijnen.
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
Aniela:
ameertens@vechtstreekenvenen.nl

06 25678117 op maandag, dinsdag en woensdag.
06 25678139 op woensdag, donderdag en vrijdag

Joke:
jvvliet@vechtstreekenvenen.nl

06 25678116 op maandag, dinsdag en woensdag

Data, zie de kalender in Parro.

Papier en karton donderdag 15 oktober
Dit keer wordt het papier en karton opnieuw door Stichtse Vecht opgehaald en
krijgen de scholen toch een deel van de opbrengst. Daar zijn we blij mee.

