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Nieuw bij ons op school
Jan, Sascha en Celina worden binnenkort 4 jaar en zijn aan het wennen. Jan
en Celina komen in groep 1/2B en Sascha in groep 1/2A. We wensen hen een
hele fijne tijd toe op De Schepershoek.

Ons team
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In blijde verwachting
Demi, onze onderwijsassistent, is in blijde verwachting van haar eerste kindje.
Zij is eind januari uitgerekend en zal rond de Kerstvakantie met
zwangerschapsverlof gaan. 
Renske, de leerkracht van groep 1/2A, is in blijde verwachting van haar tweede
kindje. Zij is begin februari uitgerekend en zal in januari met
zwangerschapsverlof gaan.  
Voor beiden zullen wij op zoek gaan naar vervanging. 
 

Ondersteuning in de groepen    
Dankzij de gelden van Nationaal Programma Onderwijs hebben we in kunnen
zetten op structurele ondersteuning in de school. We hebben Edwige kunnen
aanstellen voor 3 ochtenden voor de kleuters. Demi ondersteunt 4 dagen in de
week de groepen 4 t/m 8 en Berty is onze vrijwilliger voor 3 dagen. Zij
ondersteunt met name groep 3. 
Gelukkig heeft Hélène aangeboden om vrijwillig de zwemlessen te blijven doen
bij groep 4. 
 

Stagiaires
We hebben weer veel stagiaires een leerplek kunnen aanbieden op onze
school. Dat betekent ook dat de leerkracht extra handen heeft in de klas om
een kind of groepje ondersteuning te geven. 
Groep 1/2A --> Thomas op maandag (tweedejaars PABO-student) 
Groep 1/2B --> Kiki op maandag en dinsdag (tweedejaars onderwijsassistent) 
Groep 4 --> Ella op maandag en dinsdag lesgevende taken en woensdag als
onderzoeksdag (eindstage PABO) 
Groep 5 --> Britt op maandag en dinsdag (tweedejaars onderwijsassistent) 
Groep 7 --> Riya op maandag, dinsdag en woensdag (eindstage
onderwijsassistent) 
Groep 8 --> Esmee op maandag (tweedejaars PABO-student)

Ons onderwijs
 

Kind op maandag
Aan het begin van het schooljaar lezen we verhalen over Jakob uit het
Bijbelboek Genesis. Jakob krijgt het voor elkaar om in plaats van zijn oudere
broer de zegen van hun vader te krijgen. Later moet hij vluchten. Hij trouwt met
een vrouw waar hij niet van houdt en daarna ook nog met een vrouw waar hij
wel van houdt. En met een slim plan krijgt hij een grote kudde bij elkaar. Zo
ontvouwt zich een verhaal van iemand die voortdurend plannen maakt, soms
ook heel impulsief handelt en vervolgens ontdekt dat het anders loopt dan hij
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gedacht had. Daarbij ontdekt hij ook dat zijn leven niet alleen afhangt van zijn
eigen keuzes en beslissingen: er is een God die met hem meegaat, wat er ook
gebeurt. Jakob eert die god en soms worstelt hij ook met hem. 
 
Iedereen die naar deze verhalen luistert, kan er zijn eigen betekenissen in
ontdekken. Ze kunnen ook een aanleiding zijn om met de kinderen specifiek in
te zoomen op de vraag: Wat is jouw plan? En wat doe je als alles net even
anders loopt dan je gedacht had? Zo zijn het verhalen over keuzes die je
maakt, over weerbaarheid, improvisatievermogen én over vertrouwen. De
verhalen laten zien dat je er niet alleen voorstaat. Ook niet bij het oplossen van
problemen die je misschien wel zelf veroorzaakt hebt. 
 
De volgende thema's komen nog aan bod: 
Week 37 gaat over 'Zeg jij ook ja?' 
Week 38 gaat over 'Tel ik mee?' 
Week 39 gaat over 'Is dit eerlijk?' 
Week 40 gaat over 'Maken we het goed?' 
 

                                                                           

Blink
Groep 7 & 8 zijn gestart met het thema 'Wereldsterren'. In dit thema kijken de
kinderen naar wereldsterren van vroeger en nu. Sterren van over de hele
wereld en sterren op allerlei verschillende gebieden. De kinderen kiezen hun
wereldster en doen er onderzoek naar. Ze presenteren hem of haar in een
Wereldsterren- beleefmuseum. In dat museum zorgen de kinderen voor een
beleving rond hun wereldster. 
Bij groep 5 & 6 werken ze rondom het thema 'Ik hou van Holland'. De kinderen
organiseren de show ‘Ik hou van Holland’, waarin allerlei typische
Nederlanders, Nederlandse producten en Nederlandse dieren aan bod komen.
Ze vormen zich een breed beeld van Nederland – van de Nederlandse cultuur
tot het landschap en de provincies, van de Hollandse Meesters tot het
Wilhelmus. 
Groep 3 & 4 start na de herfstvakantie met Blink. 
 

Kanjertraining
Op De Schepershoek werken we met Kanjertraining. Kanjertraining gaat over
het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis
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voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en
een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met
bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of
te verbeteren (curatief). Het leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de
school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij - als zich
problemen voordoen - oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat
zij niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid. 
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect,
sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en
duurzaamheid. 
In deze drieluik en dit infoblad leest u meer over wat Kanjertraining inhoudt. 

                                       

Speerpunten 2021-2022 
Rekenonderwijs --> De leerkrachten volgen een training om het
rekenonderwijs nog verder te verbeteren.
Didactisch handelen --> We gaan extra de focus leggen op begrijpend
lezen en spelling in met name de groepen 5-6-7 met als doel het
verhogen van de opbrengsten. 
Taal bij kleuters --> Versterken van aanbod Taal in de groepen 1 & 2.
Leesbevordering --> Zorgen dat kinderen meer plezier krijgen in lezen
en daardoor ook meer gaan lezen.
Eigenaarschap bij leerlingen vergroten --> We willen de komende
jaren kindgesprekken gaan voeren om kinderen zo meer eigenaar te
maken van hun onderwijsproces.
Digitale middelen --> Ontwerp en visie op inzet digitale middelen. Welke
ICT vaardigheden hebben leerkrachten nodig? Welke middelen hebben
we en hoe zetten we dat in? Hoe zorgen we voor een doorgaande lijn van
groep 1 t/m 8?
Leerorkest --> Het muziekonderwijs krijgt hiermee een extra stimulans.

https://mcusercontent.com/ff46dca7ec81a812983b5c00c/files/a589c0a6-c23c-3026-b34b-909fd934390f/Kanjertraining.pdf
https://mcusercontent.com/ff46dca7ec81a812983b5c00c/files/01d70fb8-c8fb-9e8f-7520-fc65b336cbdc/Kanjertaal_voor__ouders.pdf
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Groepen: 1 t/m 4 --> Muzieklessen/co-teaching 
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 --> Leerorkest Mini 
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.  
Voor groep 8 gaan we nog op zoek naar muzieklessen, passend bij deze
groep.  

                    

Koffiemomenten
De afgelopen weken zijn er al koffiemomenten geweest met de ouders van
groep 8, groep 7, groep 1/2A en groep 1/2B. Deze momenten worden als zeer
waardevol ervaren door ouders en team. 
Het is een mooi moment om kennis te maken met de leerkracht van uw kind en
de directie, maar ook ouders onderling zien elkaar weer even. 
Tijdens deze koffiemomenten besteden we aandacht aan onderwerpen die
betrekking hebben op de groep. Daarnaast wordt er feedback gevraagd over
wat er goed gaat en waar verbeteringen liggen (schoolbreed). Wat we
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terugkrijgen is: 
 
Tops

Er is een fijne sfeer in de school
Ouders en kinderen voelen zich welkom
Er zijn korte lijntjes met leerkracht en directie
Het is laagdrempelig
Er is ruimte voor begeleiding zorgleerlingen
De begroeting bij het hek is prettig
Communicatie via Parro werkt goed
De groep oudsten in Parro scheelt overbodige berichten
De koffiemomenten zijn waardevol
Vasthouden van de diversiteit

Tips

Helderheid over de groepsgrootte van groep 1/2A en groep 1/2B 
Zorgen die bij het hek besproken worden doorverwijzen naar de
desbetreffende leerkracht of directie
Het stimuleren van meer fruit eten

Nieuwe leerlingen
We hebben begrepen dat er zorgen zijn over hoe groot de kleutergroepen gaan
worden. Met wat er nu bij ons bekend is, worden de groepen niet groter dan 30
kinderen per groep. Met de ondersteuning van Edwige en stagiaires zijn dat
aantallen, die wij acceptabel vinden. Om goed zicht te houden op de
groepsgrootte verzoeken we ouders tijdig hun kinderen op te geven. Ook als
het gaat om broertjes en zusjes. 
 
De procedure op De Schepershoek ziet er als volgt uit:

U kunt uw kind opgeven voor De Schepershoek vanaf zijn/haar 2e jaar.
Via de website kunt u uw kind aanmelden. U wordt dan uitgenodigd voor
een kennismakingsgesprek. Doel van dit gesprek is informatie over de
school geven en een rondleiding geven.
Wanneer uw kind ongeveer 3,5 jaar oud is, volgt er een
inschrijvingsgesprek met de directie en intakegesprek met de
leerkracht. Tijdens deze gesprekken ontvangen we graag meer informatie
over het kind en worden er wenafspraken gemaakt. 
Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind max. 5 keer komen wennen (bij
voorkeur op woensdagen en vrijdagen). Kinderen die in jun, juli of

https://schepershoek.nl/contact/
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augustus 4 jaar worden hebben geen wenperiode voor de zomervakantie.
Leerlingen die in augustus/september 4 jaar worden mogen vanaf de
zomervakantie naar school. 
Kort nadat uw kind is gestart zal er een huisbezoek plaatsvinden door de
betreffende leerkracht van uw kind.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Volgend schooljaar zijn de schoolvakanties/vrije dagen als volgt:
Herfstvakantie            18 oktober t/m 22 oktober 
Kerstvakantie             27 december t/m 7 januari 
Voorjaarsvakantie       28 februari t/m 4 maart 
Goede vrijdag             15 april 
Pasen                         17 en 18 april 
Meivakantie                25 april t/m 6 mei  
Hemelvaart                 26 en 27 mei 
Pinksteren                  5 en 6 juni 
Zomervakantie           11 juli t/m 19 augustus 
 
Overige vrije dagen zijn: 
-donderdagmiddag 16 september 
-vrijdag 29 oktober 
-woensdag 9 februari 
-woensdag 16 maart 
-maandag 27 juni.
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maandag 20 september: koffiemoment groep 6 (van 08.45 uur tot 09.15 uur)  
maandag 27 september: koffiemoment groep 5 (van 08.45 uur tot 09.15 uur) 
woensdag 29 september: poffertjes eten met alle groepen 
woensdag 29 september: start kinderpostzegelactie groep 7 & 8 
maandag 4 oktober: koffiemoment groep 4 (van 08.45 uur tot 09.15 uur) 
woensdag 6 oktober: start Kinderboekenweek 
maandag 11 oktober: koffiemoment groep 3 (van 08.45 uur tot 09.15 uur)  
donderdag 14 oktober: afsluiting Kinderboekenweek 
maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober: herfstvakantie 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 15 oktober.
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