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Nieuw bij ons op school
Matteo wordt binnenkort 4 jaar en is aan het wennen in groep 1/2A. We
wensen hem een hele fijne tijd toe op De Schepershoek.

Ons team
Zwangerschapsvervanging
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De vacatures voor de vervanging van Renske en Demi lopen nog. Er hebben
ondertussen al sollicitatiegesprekken plaatsgevonden en er volgen er ook nog
een paar. Mocht hier een geschikte kandidaat uit voortkomen dan hoort u dat
van ons.

Uitval leerkrachten
Wij merken dat de continuïteit van het onderwijs onder druk staat, onder andere
door een toename van het aantal coronabesmettingen en ook ‘reguliere’
griepgevallen op de scholen, in combinatie met het grote lerarentekort. Hoewel
wij dit uiteraard proberen te voorkomen, kunnen wij soms niet anders dan een
klas thuis te laten. In zo’n geval proberen we online onderwijs te verzorgen,
maar ook dit zal niet altijd mogelijk zijn als er geen personeel beschikbaar is.
We hopen op uw begrip en medewerking hierin.

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
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 46 gaat over 'Kan ik je vertrouwen?'
Week 47 gaat over 'Is het nu goed?'
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Vanaf week 48 is het adventstijd. In deze tijd gaan we met de kinderen op reis
naar verhalenstad Betlehem. Het is een stad vol verhalen. In de eerste weken
horen we over Ruth en Noömi, die in Betlehem een nieuwe toekomst vinden.
Daarna lezen we de verhalen over Zacharias en Elisabeth en van Maria die
een bijzonder bericht krijgt. In Betlehem wordt Jezus geboren: een koningskind
in een stal.
De volgende thema's komen tot de Kerstvakantie nog aan bod:
Week 48 gaat over 'Kom maar'
Week 49 gaat over 'Dit is je kans!'
Week 50 gaat over 'Luister eens!'
Week 51 gaat over 'Heb je het al gehoord?'

Leesbevordering
We zijn als school druk bezig met te onderzoeken hoe we de leesmotivatie bij
kinderen kunnen vergroten. Als we het leesplezier weten te vergroten zullen
kinderen meer gaan lezen en dit komt dan weer ten goede aan de resultaten.
Op onze school hebben we sinds dit schooljaar een leescoördinator namelijk
Linda (de leerkracht van groep 4). Zij volgt momenteel de opleiding hiervoor en
geeft leiding aan een leerteam (groep van leerkrachten). Zij zullen met
aanbevelingen komen, hoe we dit het beste kunnen gaan aanpakken.
Waarom is het belangrijk om je kind of tiener aan te moedigen om te
lezen?
Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen en jongeren of ze lezen
of niet. Want lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Wie
goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan kennis opdoen
en zich ontwikkelen. Gaat het alleen om kennis? Nee, verhalen en gedichten
helpen je kind en tiener ook om zich beter in te leven en om meer begrip te
hebben voor anderen. Zo komen zij beter mee in de samenleving.
Ook voor lezen geldt: oefening baart kunst. Kinderen die plezier hebben in
lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen.
Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend
lezen en schrijven.
Meer informatie hierover kunt u onder andere vinden op deze website.
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Sinterklaas
Op vrijdag 3 december vieren we Sinterklaas met de kinderen. Vooralsnog
gaan we ervan uit dat we Sinterklaas en zijn Pieten kunnen ontvangen. Helaas
zal er geen intocht plaatsvinden met ouders erbij. Vanwege de maatregelen
hebben we ervoor gekozen dat de aankomst van Sinterklaas weer live gaat. Dit
gaan we doen via Facebook. De kinderen kijken in de klas mee. Op dinsdag 30
november mogen de kinderen allemaal hun schoen zetten.
Het belooft een gezellige dag te worden, vol verwachting klopt ons hart!
Vandaag heeft meester Menno pietengym gegeven en hebben alle kinderen
een pietendiploma ontvangen.

Kerst
Dit jaar zijn we jammer genoeg genoodzaakt om kerst alleen met de kinderen
in school te vieren. We hebben ervoor gekozen om gezellig met elkaar aan
tafel te gaan door middel van een kerstdiner op donderdag 23 december van
17.00 tot 18.00 uur. Als ouder verzorg je zelf de maaltijd voor uw kind(eren).
Richtlijnen en ideeën volgen nog. De kinderen mogen dan mooi gekleed naar
school toe komen.
In verband met de vele Corona besmettingen is het helaas ook niet mogelijk
om samen met ouders de school in kerstsfeer te brengen.
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Gebruik van foto's/filmpjes
Via deze weg willen we u vriendelijk verzoeken om foto's en/of filmpjes, die
gedeeld zijn via Parro en waar andere kinderen ook op staan, niet zonder
toestemming van andere ouders te plaatsen op bijvoorbeeld Facebook en/of
andere socials. Dit is namelijk in strijd met de wet Privacy.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gezonde school
Fruit een lekkere buit
De poster met kiwistickers is al helemaal vol. Wat is er veel gespaard. Er hoeft
nu niet meer gespaard te worden, want beide kanten zijn vol. In februari
worden de kiwi ballen toegestuurd. Bedankt allemaal!

Schoolfruit
De kinderen, hebben deze week kunnen genieten van waspeen, ananas en
sinaasappel. Volgende week krijgen ze op woensdag gele meloen, op
donderdag grapefruit en op vrijdag appel .
U hoeft uw kind op deze dagen in principe geen tussendoortje (wel drinken)
mee te geven, tenzij er iets uitgedeeld gaat worden wat uw kind niet lust of uw
kind er te weinig aan heeft. De porties die worden uitgedeeld zijn namelijk
minimaal.
We zijn heel erg blij met de ouders die helpen, omdat het snijden veel tijd kost.
De ouders die helpen dragen altijd een mondkapje en handschoenen om zo de
hygiëne te waarborgen.

Lekkers met Sinterklaas
Wil je naast al het lekkers ook nog een beetje gezond bezig zijn? Bekijk dan het
recept voor volkorenpepernoten van het Voedingcentrum. Hier vindt u nog
meer lekkere recepten.
Of wilt u pepernoten maken zonder suiker? Kijk dan hier. Ze worden uiteraard
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wel iets anders dan gewone pepernoten maar evengoed zijn ze erg lekker en
zeker het proberen waard.

Oudercommissie
Ouderbijdrage
De oudercommissie verzorgt, in samenwerking met het schoolteam, diverse
activiteiten gedurende het schooljaar. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld
de startavond, sinterklaas, de kerstviering, de paaslunch, de koningsspelen, het
schoolreisje en het schoolkamp. Voor die activiteiten ontvangt de school geen
subsidie. Daarom vragen ze ook dit jaar weer een vrijwillige ouderbijdrage van
u.
Tot nu toe hebben we ongeveer 50% ontvangen, maar we hopen natuurlijk op
meer. Hoe meer geld de oudercommissie ontvangt, hoe meer activiteiten ze
kunnen verzorgen. Bedankt alvast!

Speeltoestel
Onlangs is er een nieuw speeltoestel geplaatst op het kleine schoolplein. Via
deze weg wilden we u laten weten dat de oudercommissie hieraan heeft
bijgedragen. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee!

Voedselverspilling
Soms komt het voor dat we voedsel overhouden bijvoorbeeld na een
paaslunch, nationaal schoolontbijt, schoolfruit etc. Via
oc.schepershoek@vechtstreekenvenen.nl kunt u aangeven of u hiervoor in
aanmerking wilt komen. Weggooien vinden wij namelijk zonde.
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vrijdag 3 december: Sinterklaasfeest
donderdag 23 december: Kerstdiner
maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari: Kerstvakantie
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 17 december.
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