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Nieuw bij ons op school
Emma en Lorenzo worden binnenkort 4 jaar en zullen al snel komen wennen.
Lorenzo in groep 1/2A en Emma in groep 1/2B. We wensen ze een hele fijne
tijd toe op De Schepershoek.

Ons team
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Edwige
Onlangs heeft Edwige een lastig besluit moeten nemen. Door het overlijden
van haar vader, heeft haar moeder permanente zorg nodig. Ze heeft daarom
besloten om deze zorg op zich te nemen en haar baan op De Schepershoek op
te zeggen, totdat er een goede plek voor haar moeder beschikbaar is in een
zorginstelling. Wanneer en of Edwige haar werkzaamheden weer gaat
oppakken is nog onduidelijk. We wensen haar via deze weg heel veel sterkte
toe.  
Hierdoor is de extra begeleiding die ze gaf aan de kleuters komen te vervallen.
Doordat we voor de plusklas subsidie krijgen, zal deze worden overgenomen
door Henriëtte, onze intern begeleider. Voor de overige begeleiding zijn we nog
op zoek naar een vervanger, maar deze zijn momenteel schaars.  
 

Gery 
Helaas moet ik u mededelen dat Gery voor langere tijd afwezig is. Hoe lang dat
zal duren is nog niet duidelijk. Dat betekent wel dat we op zoek zijn naar een
invaller voor een langere periode. Tot nu toe hebben we het steeds kunnen
redden met verschillende invallers, maar een vast gezicht is nu zeker wenselijk.
We doen ons uiterste best om zo snel mogelijk een vaste invaller te vinden
voor groep 1/2A. 
 

Stagiaires
In sommige klassen gaat er wat veranderen als het gaat om stagiaires. Begin
februari vindt er meestal een wisseling plaats binnen de school om zo meer
ervaring op te doen. Sommige stagiaires zullen wel op hun plek blijven. Vanaf
volgende week is dit het plaatje: 
 
Onderwijsassistentes: 
Riya blijft in groep 7 (maandag/dinsdag/woensdag) 
Britt blijft in groep 5 (maandag/dinsdag) 
Kiki gaat naar groep 6 (maandag/dinsdag) 
 
Pabo studenten: 
Esmée gaat naar groep 4 (maandag/dinsdag) 
Thomas gaat naar groep 8 (maandag/dinsdag) 
Eva gaat naar groep 1-2b (dinsdag) 
 
Broeckland college (vrijdag): 
Eline groep 1-2a 
Gavin groep 6 
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Ons onderwijs
 

Kind op maandag
In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit de evangelie van Marcus.
Het is het oudste van de vier evangeliën. Marcus vertelt over Johannes de
Doper, die mensen doopt in de woestijn en vertelt dat er na hem iemand komt
die groter zal zijn dan hij. In de hoofdstukken daarna horen we hoe Jezus langs
het meer van Galilea trekt en vandaar verder gaat door het land.  
Het thema van deze periode is 'vijfduizend volgers'. In onze tijd zijn veel
mensen te volgen op sociale media. Sommigen hebben duizenden of zelfs
miljoenen volgers. In Jezus' tijd bestonden deze sociale media nog niet. Toch
waren er in korte tijd heel veel mensen die zich bij hem aansloten. Het gaat
Jezus niet om het aantal 'likes', hij is niet op zoek naar volgers om te laten zien
hoe geweldig hij is. Jezus wil dat mensen hem volgen, zodat ze meegaan op
de weg naar het geluk. Jezus volgen betekent dat je ontdekt hoe God voor
mensen zorgt. 
 
De volgende thema's komen tot de Voorjaarsvakantie aan bod: 
Week 2 gaat over 'Let op!' 
Week 3 gaat over 'Voeten op de grond, hoofd omhoog' 
Week 4 gaat over 'Dat mag niet, toch?' 
Week 5 gaat over 'Volg jij Jezus nog?' 
Week 6 gaat over 'Zaai verhaal' 
Week 7 gaat over 'Ik zie je wel' 
Week 8 gaat over 'Je hebt genoeg' 

                                                                           

Blink
Groep 7 & 8 is net gestart met het thema 'Altijd onderweg'. De kinderen
onderzoeken hun favoriete emigratieland. Ze vormen zich een beeld van
emigratie met alles wat daarbij hoort, zoals emigratie in vroegere tijden,
migratie van planten en dieren, redenen om te emigreren, de eigen
familiegeschiedenis, de ontvangst in een nieuw land, de verschillen tussen
culturen en de kennis die je moet opdoen om in het andere land te integreren.  
Bij groep 5 & 6 gaan ze werken 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
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tot het landschap en de provincies, van de Hollandse Meesters tot het
Wilhelmus. 
Groep 3 & 4 zijn bezig rondom het thema 'Ruimtereizigers'. Vanuit de ruimte
ziet de wereld er spectaculair uit! Wat is er nog meer te zien in de ruimte? En
wie waren de eerste ruimtereizigers? 
 

Lezen
Als school willen wij stappen maken om de leesmotivatie bij de kinderen te
bevorderen. Door het leesplezier te vergroten, gaan de kinderen meer lezen en
dit komt ten goede aan de leerresultaten. 
Een eerste stap ter bevordering van de leesmotivatie, is een
groepsabonnement bij de bibliotheek. Alle groepen kunnen vanaf nu met de
klas naar de bibliotheek. De kinderen mogen daar zelf een boek kiezen om te
gaan lezen in de klas. Een boek dat hen interesseert en dat zij graag zelf willen
lezen. Hoe fijn is dat? 
Elke groep heeft twee biebbakken in de klas. Eén bak is voor de boeken die
nog gelezen worden en één bak is voor de boeken die al zijn uitgelezen. De
kinderen kunnen dus wanneer het boek uit is, ook nog het boek gaan lezen dat
door een ander kind is gekozen. Het kind dat het boek al gelezen heeft, kan
een ander kind enthousiasmeren. 
Bij lezen gaat het niet alleen om de taalontwikkeling. Het is ook gewoon
gezellig! Hieronder een aantal tips om het lezen ook thuis te stimuleren: 
 
1. Besteed elke dag aandacht aan lezen en voorlezen. 
2. Praat samen over het boek dat je leest. 
3. Zien lezen, doet lezen! Het goede voorbeeld geven, laat kinderen zien dat u
ook leest. 
4. Ga samen naar de bibliotheek of de boekhandel. 
 
Op naar veel leesmomenten met veel plezier! 
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ANWB Streetwise
Maandag 24 januari hebben de kinderen genoten van 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 bestond uit 4 onderdelen: 
-Bij Toet toet leerden de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden
herkennen en oefenden ze het veilig oversteken. Daarnaast werd er geoefend
met de autogordel in combinatie met het kinderzitje. 
-Tijdens Blik en klik leerden 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 werd geoefend met een spannende gele elektroauto. 
-Hallo auto leerden de groepen 5 en 6 over de remweg van een auto en de
invloed van reactietijd op die remweg. Ze namen zelf plaats op de bijrijdersstoel
van een ANWB lesauto en mochten zelf remmen. Ook het belang van het
dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger kwam in deze les aan
bod. 
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-Bij Trapvaardig tenslotte trainden de groepen 7 en 8 op het schoolplein in
praktische fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en
ze trainden moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op.
Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de
middelbare school. 

      

Rapportgesprekken
In week 8 (21 t/m 25 februari) is er weer de mogelijkheid om met de leerkracht
van uw kind(eren) te spreken. Tijdens deze gesprekken verwachten we alle
ouders te spreken over het welbevinden en de resultaten van uw kind(eren). De
gesprekken zullen waarschijnlijk via Google meet plaatsvinden. 
Er zullen voor het eerst 2 inschrijfmomenten zijn, omdat er een mogelijkheid
bestaat om voor ouders met meer dan één kind op school, de gesprekken
eerder open te zetten. Hierdoor kunnen deze ouders de gesprekken
makkelijker achter elkaar plannen. Dat is wel zo gemakkelijk. Vanaf maandag
14 februari om 16.00 uur kunnen de ouders met meer dan één kind op school
zich intekenen via Parro. Op dinsdag 15 februari 16.00 uur kunnen alle andere
ouders zich intekenen. 
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Gezonde School
 

Water
Water is de beste dorstlesser en goed voor je lijf. Water drinken kan de hele
dag. Een kind heeft afhankelijk van de leeftijd ongeveer 1-1,5 liter vocht nodig.
Dat zijn 6-8 bekers per dag, waarvan 2-3 bekers melk/karnemelk. 

Met deze tips is het makkelijk om voldoende water te drinken:

1. Houd het bij de hand: Als je een flesje of glas binnen handbereik hebt
staan, is de kans groter dat je ervan drinkt. Een leuke fles of beker maakt
het nog aantrekkelijker.

2. Afstrepen maar: Gebruik een doorzichtige fles waar je op kunt schrijven.
Markeer met lijntjes de hoeveelheid die per dagdeel gedronken moet zijn
en zet het tijdstip erbij.

3. Water met een smaakje: Gebruik als basis (bruisend) water, ijsblokjes
en/of groene thee en doe dit in een kan. Was het fruit, snijd het in stukjes
en voeg het toe aan de basis in de kan. Laat het water vijf à zes uur
trekken in de koelkast. Kies voor lekkere smaken, zoals:

Aardbeien + munt + komkommer + limoen
Appel + kaneelstok
Frambozen + blauwe bessen + steranijs
Sinaasappel + kaneel + gember
Ananas + kokoswater

Suikerklontjes tellen: Wist je dat er in een pakje appelsap ongeveer 3 klontjes
suiker zitten? En in een pakje chocomel zelfs meer dan 5? Het kan dus aardig
oplopen qua calorieën als je dit meerdere keren per dag drinkt. 
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woensdag 9 februari: Studiedag 
maandag 14 februari en dinsdag 15 februari: Adviesgesprekken groep 8 
vrijdag 18 februari: Rapport mee 
maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari: Rapportgesprekken 
maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart: Voorjaarsvakantie 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 25 februari.
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