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Nieuw bij ons op school
Vayjen en Rayan worden binnenkort 4 jaar en zullen na de Kerstvakantie
meteen starten, Rayan in groep 1/2A en Vayjen in groep 1/2B. We wensen ze
een hele fijne tijd toe op De Schepershoek.

Ons team
 

Zwangerschapsvervanging
Via Parro heeft u kunnen lezen, dat we een vervanger hebben gevonden voor
Demi. Demi gaat na de Kerstvakantie met zwangerschapsverlof en haar taken
zullen worden overgenomen door Kelly. Kelly is vrijdag 3 december al gestart,
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zodat de werkzaamheden goed worden overgedragen. Kelly komt hier werken
op dinsdag, woensdag en vrijdag. Zij volgt momenteel de PABO en wil door te
werken als onderwijsassistent zo veel mogelijk ervaring opdoen in het
werkveld. Hieronder stelt ze zich aan u voor: 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Kelly, 31 jaar en derdejaars student aan de PABO op de Hogeschool
Utrecht. Mijn keuze om deze studie te gaan volgen is omdat ik graag met
kinderen wil werken. Ik vind het leuk om ze dingen te leren en te helpen bij hun
ontwikkeling. Bij deze keuze heeft een vriendin (juf groep 7) mij geholpen
doordat ik een dagje met haar mee mocht lopen op school en verhalen over
haar werk mocht aanhoren. Ik werd hier zo enthousiast van dat ik gelijk ging
kijken wanneer er open dagen waren zodat ik naar de opleiding kon gaan
informeren. Dit was niet de eerste keer dat ik over de PABO had nagedacht,
alleen ging ik toen toch een andere koers volgen. Naast de opleiding en stage
ben ik erg blij dat ik hier mag komen werken om nog meer ervaring op te
kunnen doen. Ik heb er super veel zin in en kan niet wachten om te starten. Ik
ben altijd in voor een praatje en als er vragen zijn stel ze gerust. 
 

 
 
De vacature voor de vervanging van Renske loopt nog. Helaas hebben we daar
nog niemand voor gevonden. Totdat we een geschikte vervanger gevonden
hebben, zal Debbie haar lesgevende taken bij groep 1/2A voortzetten. Ze zal
dan ook aanspreekpunt worden op maandag en dinsdag, omdat Renske er niet
meer is. 
 

Afscheid Ella
Vanwege haar ontwikkeling zal Ella na de kerstvakantie haar stage voortzetten
in een andere groep en op een andere school. Dit zal betekenen dat Linda
weer fulltime voor de groep staat.
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Ons onderwijs
 

Kind op maandag
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?' 
 

                                                                           

Sociaal emotionele ontwikkeling
We gebruiken op De Schepershoek 2 verschillende instrumenten om de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen. Voor groep 3 t/m 8 KanVAS en
voor groep 1 & 2 KIJK!  
 
KanVAS 
Een belangrijk product dat hoort bij de Kanjertraining, is het digitale Kanjer
Volg- en Adviessysteem (KanVAS). Dit systeem bestaat onder andere uit een
sociogram (vanaf groep 3), een leerlingenvragenlijst (vanaf groep 5), een
leerkrachtvragenlijst (vanaf groep 3) en een breed scala aan pedagogische
adviezen.  
Ons doel met de afnames van de vragenlijsten is om regelmatig in kaart te
brengen hoe onze leerlingen zich voelen en gedragen en hoe de leerkrachten
het gedrag van de leerlingen ervaren en interpreteren. Ook willen we gericht
kijken of kinderen zich gepest voelen en hoe de groep sociaal in elkaar zit. Dit
alles om problemen zo snel mogelijk te signaleren en vroegtijdig aan te pakken. 
De vragenlijsten worden in november en april afgenomen.
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KIJK! 
KIJK! is een veel gebruikt, digitaal instrument waarmee je de ontwikkeling van
jonge kinderen volgt. KIJK! is een werkwijze die leerkrachten ondersteunt bij
het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge
kinderen tussen 0 en 7 jaar. 
We kijken naar basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van factoren
die een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling. Daarnaast kijk je naar de
ontwikkeling van de sociaal emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek.

ANWB Streetwise
Maandag 24 januari komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op
school. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het
oefenen met praktijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer. 
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen: 
-Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden
herkennen en oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de
autogordel in combinatie met het kinderzitje. 
-Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig
oversteken. Het belang van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van
een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto. 
-Hallo auto leren de groepen 5 en 6 over de remweg van een auto en de
invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel
van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen
van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod. 
-Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in
praktische fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en
ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op.
Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de
middelbare school. 
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Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest was ook dit jaar anders dan anders. Gelukkig hebben de
Sint en zijn Pieten wel een bezoekje gebracht aan de school en zijn de
kinderen verwend met leuke cadeautjes. Groep 5 t/m 8 had hele mooie
surprises gemaakt. 
Het was een geslaagde dag en dank aan de oudercommissie!
 

           
                                  

Kerst
Samen met de kinderen hebben we gisteren genoten van een heerlijk en
gezellig kerstdiner. De kinderen en het team hadden goed hun best gedaan en
zagen er op hun Kerst best uit.  
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Gezonde School
Weet u hoeveel fruit en groente een kind nodig heeft op een dag? Met andere
woorden: wat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) is? Zie afbeelding. 
Via de leveringen van het EU-Schoolfruit krijgen ze minstens 300 gram fruit en
groente per week. Elke portie weegt minimaal 70 gram. Dat is dus een goede
start!  
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Proefje zoutwaterwortel
Wat gebeurt er als je een wortel een
nachtje in zout water zet? En hoe komt
dat? 

Benodigdheden:  
- 2 verse wortels 
- 2 glazen 
- 2 eetlepels zout 
- water
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maandag 20 december t/m vrijdag 7 januari: Kerstvakantie 
maandag 24 januari: ANWB Streetwise  
maandag 7 februari en dinsdag 8 februari: Adviesgesprekken groep 8 
woensdag 9 februari: Studiedag 
vrijdag 11 februari: Rapport mee 
maandag 14 februari t/m vrijdag 18 februari: Rapportgesprekken 
maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart: Voorjaarsvakantie 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 28 januari. 
 

Het team van De Schepershoek wenst u hele fijne
feestdagen toe! 
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