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Gym
Gymleerkracht
Vanuit de NPO gelden (Het Nationaal Programma Onderwijs is een
investeringsprogramma van het kabinet voor de komende 2,5 jaar om de
eventuele gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen) hebben
we voor één dag een gymleerkracht kunnen aanstellen. Door de inzet van
vakleerkrachten kunnen we meer tijd creëren voor leerkrachten. Deze tijd
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kunnen ze bijvoorbeeld inzetten voor een nog betere lesvoorbereiding wat weer
ten goede komt aan de kinderen.
De gymleerkracht zal vanaf 5 november de gymlessen op vrijdag verzorgen
aan groep 3 t/m 8. Hieronder stelt hij zich aan u voor:

Beste kinderen, ouders en collega's,
Mijn naam is Menno Bosma en ik ben 44 jaar. Ik ben getrouwd met Margo en
samen hebben we twee kinderen, Ellen van 18 jaar en Ivar van 16 jaar. Mijn
hobby's zijn hardlopen, fitness en lezen.
Ik ben 18 jaar geleden begonnen in het voortgezet speciaal onderwijs op een
praktijkschool in Hoofddorp en de laatste 14 jaar heb ik gewerkt op de
Antoniusschool in Kudelstaart. Daar stond ik voor de klas, verzorgde de lessen
bewegingsonderwijs en was gedragsspecialist. Ik heb een fantastische tijd
gehad in Kudelstaart, maar ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Deze
uitdaging heb ik gevonden als jongerenwerker in gemeente de Ronde Venen in
combinatie met een aantal dagen als gymleerkracht. Vanaf november start ik
op de donderdag bij De Ichthusschool in Baambrugge en op de vrijdag bij jullie
op De Schepershoek.
Ik hoop snel een keer kennis met jullie te maken!
Groeten,
Menno

Handbalclinic
We hebben ons opgegeven voor een handbalclinic. Het programma ‘Gooi Jij
De Bal Door?’ biedt basisscholen de kans om hun gymlessen in te vullen met
verrassende handbalclinics. Gegeven door een echte handbaltrainer. Het
programma van de clinics bestaat uit maximaal drie lessen, waarbij de
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moeilijkheidsgraad per keer omhoog gaat. De handbalgymlessen worden
gegeven door echte NHV trainers die de gymdocent van dienst vergezellen. Na
het afronden van het programma scoort elke deelnemer een heus
handbaldiploma en de uitnodiging voor een proeftraining bij een vereniging in
de buurt.
We hebben al één les gehad, maandag 25 oktober en maandag 1 november
zijn de vervolglessen.

Gymspullen
Mocht u thuis nog extra gymkleding en/of gymschoenen hebben, dan kunnen
wij deze goed gebruiken voor kinderen die bijvoorbeeld hun gymspullen
vergeten zijn.

Ons onderwijs
Kind op maandag
Na de zomer zijn we begonnen met verhalen over Jakob en Esau. In de
komende periode lezen we de laatste verhalen in die serie. Jakob gaat terug
naar Esau, de broer waar hij eerder voor gevlucht is. Onderweg voert hij een
strijd, maar uiteindelijk blijken Jakob en Esau sterk genoeg om zich met elkaar
te verzoenen.
Daarna volgen de verhalen over Jozef en zijn broers. Er is iemand die zich
bijzonder voelt, anderen zijn jaloers. De broers van Jozef verkopen hem als
slaaf naar Egypte. Maar zijn dromen zijn nog niet voorbij: In Egypte wordt hij
onderkoning en uiteindelijk komen diezelfde broers bij hem graan kopen. Net
als bij het verhaal van Jakob en Esau heeft ook hier vergeving het laatste
woord.
Het thema van deze periode is 'In je dromen!' Met de kinderen verkennen we
welke dromen zij zelf en anderen kunnen hebben. In je dromen kunnen
fantastische dingen gebeuren, die je overdag misschien niet voor mogelijk
https://mailchi.mp/02b975f7a7a9/nieuwsbrief-15-september-6524261
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houdt. Er kunnen ook heftige dingen gebeuren, waarvan je later blij bent dat het
'maar een droom was'. Zo kunnen dromen iets laten zien van wat je fijn vindt en
waar je bang voor bent.
De volgende thema's komen nog aan bod:
Week 41 gaat over 'Hoe sterk ben jij?'
Week 43 gaat over 'Zie je mij?'
Week 44 gaat over 'Hier droom ik van'
Week 45 gaat over 'jij hebt talent'

Blink
Groep 7 & 8 start na de herfstvakantie met het thema 'Stem op mijn partij'. In dit
thema richten ze een politieke partij op. Met deze partij proberen de kinderen
een wereldprobleem op te lossen. Ze kiezen een probleem, onderzoeken de
oplossingen en presenteren hun partij, hun probleem en hun oplossing aan de
klas. Dan volgen de verkiezingen.
Bij groep 5 & 6 gaan ze werken rondom het thema 'Aardse extremen'. De
kinderen organiseren de Aardse extremen markt, waarin verschillende aardse
extremen op een spectaculaire manier worden gepresenteerd. Ze vormen zich
een breed beeld van weer, klimaat en natuurlandschappen, zoals wolken en
neerslag, vulkanen, aardbevingen, tsunami's en orkanen.

Met Sprongen Vooruit
Vanuit de NPO gelden volgt ons team dit schooljaar cursussen van het
rekenprogramma 'Met Sprongen Vooruit' om ons rekenonderwijs nog verder te
verbeteren. Ook zullen voor elke klas de bijbehorende materialen aangeschaft
worden.
'Met Sprongen Vooruit' betreft een wetenschappelijk bewezen
rekenprogramma, dat rekenen ondersteunt en aanleert door middel van allerlei
spelletjes. Het is geen eigen rekenmethode, maar kan wel dienen om
onderdelen in de rekenmethode leuker en speelser te maken. Een aantal
voordelen zijn:
'Met Sprongen Vooruit' laat kinderen direct rekenen, zonder dat ze dat in
eerste instantie door zullen hebben.
Door de spellen te gebruiken zijn kinderen in realistische situaties aan het
rekenen en kunnen ze niet anders dan hun vaardigheden toepassen en
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uitbreiden.
Kinderen beleven heel veel plezier aan de spellen in 'Met Sprongen
Vooruit', waardoor voor sterke én zwakke rekenaars het rekenonderwijs
een totaal andere beleving wordt.

Kinderboekenweek
Het thema van dit jaar was 'Worden wat je wil'. We hebben de
Kinderboekenweek geopend met een toneelstukje rondom dit thema. Tijdens
dit toneelstukje werd aan elke groep een boek uitgedeeld. Daarnaast is de
schaapskooi omgetoverd tot een ware leeskooi. De kinderen hebben hier extra
kilometers gelezen. Wat ook een traditie is op De Schepershoek, is de
uitreiking van de griffels en penselen en de voorleeswedstrijd. We hebben
genoten van mooie verhalen, schitterende tekeningen en spannende
voorleesstukjes. Wat zijn we trots op onze kanjers!
We hopen dat dit alles een stimulans is voor de kinderen om te gaan lezen en
blijven lezen. En daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken door thuis ook
lekker veel te lezen met uw kind.
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Koffiemomenten
Met alle groepen hebben we een koffiemoment gehad. Deze momenten
werden als zeer waardevol ervaren door ouders en het team. Het was een
mooi moment om kennis te maken met elkaar. De opkomst van ouders
verschilde wel erg per groep. We hopen bij een volgend koffiemoment nog
meer ouders te ontvangen.
Tijdens deze koffiemomenten hebben we aandacht besteed aan onderwerpen
die betrekking hadden op de groep. Daarnaast werd er feedback gevraagd over
wat er goed gaat en waar verbeteringen liggen (schoolbreed). Wat we
terugkregen kwam erg overeen met de eerste koffiemomenten.
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
https://mailchi.mp/02b975f7a7a9/nieuwsbrief-15-september-6524261
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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
De nieuwsbrief zag er goed uit en bevatte veel informatie
Tips
Zorgen die bij het hek besproken worden doorverwijzen naar de
desbetreffende leerkracht of directie
Het stimuleren van meer fruit eten
Het stimuleren van gezonde traktaties
Podiumbeesten weer uitvoeren
De betrokkenheid van ouders vergroten
Beide kleutergroepen meer op één lijn

Schoolfruit
Goed nieuws! Onze school is één van de basisscholen die mag meedoen aan
EU-Schoolfruit. Vanaf week 46 krijgen alle kinderen, 20 weken lang, 3 keer in
de week fruit op school. Op welk moment van de dag en hoe we dat gaan
doen, hoort u nog van ons.
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten fruit en groente te laten
proeven. Zo maken kinderen kennis met verschillende smaken en structuren.
Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na 10 tot 15 keer
proberen! Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit
proeven de kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen
nog niet durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk
blijkt: zien eten, doet eten.
Daarnaast is het beleid van De Schepershoek dat de woensdag en vrijdag
onze vaste fruitdagen zijn en verzoeken we u als ouder om tot 15 november en
na 9 mei op in ieder geval deze dagen fruit mee te geven aan uw kind(eren).
We juichen het toe als u uw kind de overige dagen ook fruit meegeeft.

Fruit een lekkere buit
Een paar weken geleden hebben we via de Parro gecommuniceerd dat we
meedoen aan 'Fruit een lekkere buit'. In de hal (ingang groep 3 t/m 8) hangt
een poster, waarop we kiwistickers kunnen sparen met elkaar. Hiermee kunnen
we kiwiballen verdienen. Het doel van deze stickers is natuurlijk om de
kinderen te stimuleren kiwi's te eten.
https://mailchi.mp/02b975f7a7a9/nieuwsbrief-15-september-6524261
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We hebben al bijna een halve poster vol (150 kiwistickers), hiermee verdienen
we 10 ballen. Als we de hele poster vol krijgen (300 kiwistickers), verdienen we
20 ballen. Spaart u nog even mee?

Stichting Leergeld
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet
meedoen aan activiteiten, die voor hun leeftijdgenootjes normaal zijn. Zij staan
letterlijk vaak aan de zijlijn. Leergeld Stichtse Vecht wil deze kinderen mee
laten doen.
Waarom Stichting Leergeld?
Ook kinderen uit gezinnen met een smalle beurs moeten volwaardig kunnen
meedoen aan activiteiten binnen en buiten de school. Uitsluiting heeft namelijk
ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Je zal maar thuis moeten
blijven als de klas op schoolreis gaat. Dat heeft ook invloed op vriendjes en
vriendinnetjes, op klasgenoten en op de school. Leergeld Stichtse Vecht helpt,
als laatste vangnet, kinderen in de schoolgaande leeftijd om mee te doen in de
maatschappij. We doen dit door voorlichting te geven over beschikbare
middelen, bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties of
eventueel aanvullende materiële hulp in de vorm van een gift in natura. Denk
hierbij aan een fiets, laptop, sport-, muziek-, dans-, toneel-, kunstlessen,
bijles,). Kortom, alles wat kinderen nodig hebben om zich goed en breed te
kunnen ontwikkelen. Kinderen mogen geen nadeel ondervinden van de
financiële situatie van hun ouders.
Kijk op de website voor meer informatie.
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maandag 25 oktober: 2e handbalclinic
vrijdag 29 oktober: Studiedag, alle kinderen zijn vrij
maandag 1 november: 3e handbalclinic
maandagavond 8 november: MR/OR-vergadering
maandag 15 november: start schoolfruit
maandagavond 15 november: ouderavond groep 8 over Voortgezet Onderwijs
vrijdag 3 december: Sinterklaasfeest
donderdag 23 december: Kerstfeest
maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari: Kerstvakantie
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 19 november.
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