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Welkom bij het lezen van deze nieuwsbrief met heel veel informatie over de
decemberfeesten.
Rondom Covid 19 en de school.
Dank aan iedereen die zich houdt aan de regels op het plein.
Fijn dat bijna iedereen ook direct naar huis kan gaan. We
proberen de drukte bij de ingang van de school nog wat te
reguleren door altijd met twee collega’s op het plein te zijn.
Een vraag aan u is om ook opa, oma en oppasouder te
informeren over de regels.
Binnen het team heeft Henriëtte corona gehad. Zij is aan de beterende hand maar komt nog
niet op school. Haar taken worden zoveel mogelijk overgenomen door collega’s of door mij.
We hebben de meeste ouders kunnen spreken tijdens de 10 minuten gesprekken, Fijn om u
allemaal even te zien en ook heel goed om dit vanaf groep 5 samen met uw kind te doen.
Welkom op school.
Welkom in groep 1b: Bella, Sven en Senna. Lois is in december jarig
en komt al wennen
In groep 1a komt Aymani in december wennen..
Fijn dat jullie er allemaal zijn.
De Schepershoek is een christelijke school.
Lang geleden schreef de profeet Jesaja dat er licht zou komen in een donkere tijd. Er zou een
kind geboren worden dat vrede zou
brengen. Het zijn prachtige woorden, maar
hoe moesten mensen dat precies voor zich
zien? Ze wachtten tot de woorden van
Jesaja waarheid zouden zijn, maar waar
wachtten ze precies op? In de weken voor
kerst denken we terug aan die oude
woorden van Jesaja. In het verhaal van
Jesaja zien we een antwoord op de vraag

waar wij op wachten. We horen over een kleine, kwetsbare koning die geboren wordt in
Betlehem: geen koning op een troon, maar een koning in een kribbe, een voerbak. Hij zal
God dichterbij brengen.
Met de kinderen staan we in deze periode stil bij de verwachting. We leven mee met de
oude Zacharias en Elisabet, die plotseling het nieuws krijgen dat er een kind geboren zal
worden. We horen over Maria, die van Gabriël te horen krijgt dat ze de moeder wordt van
Gods zoon. We horen over de herders, die als eersten op bezoek mogen bij het koningskind.
En na kerst ontmoeten we de wijzen, die achter een ster aan reizen naar Jeruzalem en
Betlehem. Allemaal wachten ze op iets waarvan ze zich eigenlijk nog niet kunnen voorstellen
hoe mooi het precies zal zijn.
We wensen u en de kinderen een mooie, verwachtingsvolle tijd toe!
Kerstfeest op de Schepershoek.
Sinterklaas is nog maar net aangekomen, de harten van
de kinderen bonzen vol verwachting en wij zijn al in
voorbereiding op kerst.
Jammer genoeg zullen de kerstvieringen ook aangepast
gevierd worden en wel op vrijdag 18 december.
Wij vieren het in de klassen, maar wel met een verrassend
element!
Iedere groep verzorgt een deel van de viering om het vervolgens samen met een andere
groep te vieren. Daarnaast is er in de middag een kerstcrea voor de groepen 5 t/m 8.
Wij zullen de ontmoeting met ouders en grootouders moeten missen en dat is heel jammer,
want kerst is het feest van de verbondenheid. Wij doen samen met de kinderen onze
uiterste best om er toch een feest van te maken.
De Kerstgroep: Lisanne, Kaärina en Gery
Sinterklaasfeest op de Schepershoek.
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan!
Het is weer zo ver, de Sint is in het land. In de groepen zijn we volop aan het genieten van
deze tijd. We waren even bang dat het grote feest niet door kon gaan, maar gelukkig is alles
toch goed gekomen.
Dit jaar gaat het op de Schepershoek ook anders dan anders, maar we maken er alsnog een
mooi feest van. Er is helaas dit jaar geen aankomst op het plein. Gelukkig kunt u er toch op
een hele andere manier bij zijn.

Hoe?
Op vrijdag 4 december gaan wij live op de
Facebookpagina van de Schepershoek. Wij zullen de
Sint gaan ontvangen, maar hoe? Dat houden wij nog
even geheim. Aan u de vraag om vanaf 08:45u. klaar
te gaan zitten zodat u niks mist. Ook de kinderen
kijken in de groepen live mee naar dit ontvangst. Na
het verwelkomen van de Sint en zijn pieten, worden
de groepen uitgenodigd om bij hen op bezoek te
komen. De Sint en zijn pieten staan nu al te popelen
om te kijken naar de dansjes, gedichtjes, versjes en
liedjes van de groepen.
We gaan er een groot feest van maken!
De Sintgroep: Anke, Linda en Lisa in samenwerking met de ouderraad.
p.s: In overleg met het team en de ouderraad komen er op het Sinterklaasfeest alleen
roetveeg-pieten

Nieuws van de MR.

Als kersvers MR lid wil ik graag
even mijn eerste ervaringen met
jullie delen. Uiteraard niet zonder
eerst iedereen die op mij heeft
gestemd bij deze te bedanken
voor hun stem!
Maandag kreeg ik te horen dat ik
in de MR mocht plaatsnemen en
woensdag mocht ik meteen
deelnemen aan het MR overleg.
Het werd voor mij heel duidelijk wat de toegevoegde waarde van de MR is en op welke
gebieden de MR acteert. Namelijk het geven van advies rondom beleid en het geven van
instemming rondom regels; en binnen deze gebieden het doen van voorstellen en innemen
van standpunten vanuit een ouder perspectief.
De lijnen zijn kort met de directie, en de sfeer in het overleg was open en opbouwend.
Ook was de OR een deel van het overleg aanwezig; goed om te zien dat die lijnen ook kort
zijn onderling. Ik heb er veel zin in en mochten jullie vragen of punten ter aandacht van de
MR hebben, laat het dan vooral de MR leden weten of mail naar
mr.schepershoek@vechtstreekenvenen.nl

Namens de MR, Nicole de Geringel

Leerorkest op de Schepershoek

Binnen de school zal het muziekonderwijs vanaf januari 2020 een extra stimulans krijgen.
Mede door een financiële injectie vanuit de ouderraad hebben we het project van het
leerorkest Stichtse Vecht ingehuurd.
Een aantal docenten van het Leerorkest Stichtse Vecht zal een tweetal projecten geven bij
ons op de Schepershoek. Ontzettend leuk en wij hebben er zin in!
Groepen: 1 t/m 4
Inhoud: Muzieklessen
Het project bestaat uit 6 lessen. Les 1, 3 en 5 worden hierbij gegeven door de
groepsleerkracht en les 2, 4 en 6 worden gegeven door de muziekdocent. De
groepsleerkracht krijgt van te voren een planning aangeleverd en een lessenpakket. Dit
wordt van te voren samen besproken.
De muziekdocent helpt indien nodig de groepsleerkracht om muzikale activiteiten uit te
voeren met de klas.
Groepen: 5 t/m 7
Inhoud: leerorkest mini
Dag: maandag
Data: 10-05-2021 | 17-05-2021 | 31-05-2021 | 07-06-2021 | 14-06-2021 |
Bij Leerorkest Mini wordt er een videoclip gemaakt. Groep 5 zal samen met muziekdocent 1
alle opnames van de beelden verzorgen. De leerlingen gaan zelf aan de slag met wat er op
beeld moet komen. Groep 7 zal samen met muziekdocent 2 een eigen tekst maken op
muziek en dat instuderen en opnemen. Groep 6 gaat aan de slag met muziekinstrumenten.
Ze krijgen een carousselles waarbij de kinderen 3 instrumenten kunnen proberen, daarna
kunnen kiezen en dan krijgen de leerlingen nog 2 lessen op dat instrument en studeren ze
speciaal geschreven partijen voor het lied in. Ook hier wordt een opname van gemaakt.

Data, zie de kalender in Parro.

Vrijdag 4 december Sinterklaasfeest voor alle groepen.
Groep 1-4 tot 12.00 uur
Groep 5-8 tot 14.45 uur
Vrijdag 18 december Kerstfeest voor alle groepen.
Groep 1-4 tot 12.00 uur
Groep 5-8 tot 14.45 uur
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, vrijdag

Joke:
jvvliet@vechtstreekenvenen.nl

06 25678116 op maandag, dinsdag en woensdag

