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Nieuw bij ons op school
Elin, Joey en Noa worden binnenkort 4 jaar en zullen al snel komen wennen.
Elin in groep 1/2A en Joey en Noa in groep 1/2B. We wensen ze een hele fijne
tijd toe op De Schepershoek.
Aan het begin van het schooljaar werd tijdens de koffiemomenten de zorg
gedeeld over de grootte van de kleuterklassen. Kijkend naar onze huidige
inschrijvingen zullen beide kleutergroepen niet groter gaan worden dan 30
kleuters. We hebben alleen nog geen zicht op hoeveel Oekraïense kleuters
aangemeld gaan worden.

Nieuwe kinderen
Op onze school hebben we geen wachtlijst. De noodzaak om nieuwe kinderen
al vroeg op te geven is er niet. Toch is het voor school handig als we (ruim) van
tevoren weten welke kinderen er op school komen, zodat we daar met onze
planning en begroting rekening mee kunnen houden. Ook als het gaat om
broertjes en zusjes.
U kunt uw kind opgeven voor De Schepershoek als het 2,5 jaar is. Via de
website kunt u uw kind aanmelden, dan wordt u uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek.
Open dag
Op vrijdag 8 april organiseren we in samenwerking met alle basisscholen in
Breukelen een open dag van 09.00-12.00 uur. Zeg het voort!
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Ons onderwijs
Kind op maandag
'Open je ogen' is het thema van deze periode. Als we de Bijbelverhalen lezen,
kijken we onze ogen uit. We zien Jezus over het water lopen, we zien hoe Hij
zieke mensen geneest. Hoe Hij brood deelt met duizenden mensen en hoe Hij
de kleinste vooropstelt. Zo gaan we vol indrukken en beelden op weg naar
Pasen. We horen dat Jezus sterft aan het kruis: een donkere dag, waarop je
misschien liever je ogen dicht zou doen om niet te zien wat er gebeurt. Maar
Pasen vieren we dat God altijd weer roept: 'Open je ogen!' Er is een nieuw
begin.
De volgende thema's komen na de Voorjaarsvakantie aan bod:
Week 14 gaat over 'Ben jij hier de baas?'
Week 15 gaat over 'Ik geef je alles'

Lentekriebels
https://mailchi.mp/cb96a4b50b79/nieuwsbrief-15-september-13451349

2/6

02-04-2022 15:23

Nieuwsbrief 1 april

Vorige week was het de week van de 'Lentekriebels'. Tijdens deze week
hebben de kinderen les gekregen over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
Basisscholen zijn sinds 2012 verplicht om hier aandacht aan te besteden. We
gebruiken hiervoor een methode. Met lessen van groep 1 tot en met groep 8,
die passen bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen. De lessen
dragen bij, dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op
het gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan
alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat
ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past deze
vorming goed binnen alle groepen.

Blink
Groep 7 & 8 werkt rondom het thema 'De experimentele keuken'. In dit thema
doen de kinderen mee aan een kookwedstrijd. Ze doen proefjes met eten,
maken een gerecht, stellen zichzelf daarbij een vraag over een natuurkundig
verschijnsel waar ze zich over verbazen en gaan op zoek naar het antwoord.
Het gerecht, de onderzoeksvraag en de uitleg worden voorgelegd aan een
jury.
Bij groep 5 & 6 werken ze 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.
Groep 3 & 4 zijn bezig rondom het thema 'Bouwen maar'. Mensen zijn
bouwers. Maar iedereen woont verschillend! Waarom eigenlijk? En wat komt er
allemaal kijken bij het bouwen van een huis?

Lezen
Samen met een leesconsulent hebben we kritisch gekeken naar onze
boekencollectie met als resultaat:

Dit zijn de boeken die niet meer voldoen. De kasten zijn weer opgeruimd en
daar staan nu boeken in die aantrekkelijk genoeg zijn om te lezen.
Ook zijn we bezig met het oriënteren op een nieuwe methode voor technisch
voortgezet lezen, omdat onze methode 'Estafette' toe is aan vernieuwing. Dit
kalenderjaar (2022) zal er een keuze gemaakt worden. We houden u op de
hoogte van deze ontwikkeling.
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Wat is technisch lezen eigenlijk?
Technisch lezen is de vaardigheid van het omzetten van letters in klank. Wat
zoveel betekent als de ‘techniek van het lezen’. Vanaf groep 3 leert uw kind
woord-voor-woord te lezen. ‘Boom, roos, vis en vuur’, uw zoon of dochter
begint als eerste met korte woordjes van vaak maar 1 lettergreep. Geleidelijk
oefent uw kind met steeds langere woorden en leert hij of zij hele zinnen te
bouwen.
Deze techniek is voor uw kind in ontwikkeling essentieel. Hoe kan hij of zij
anders goed lezen wat er in alle schoolboeken staat voor de komende jaren?
Technisch lezen is dus de sleutel om de rest van de lessen op de basisschool
vlot te kunnen volgen.

Groep 8
Deze week hebben alle leerlingen te horen gekregen, dat ze geplaatst zijn op
de school van hun eerste voorkeur. Dat is goed nieuws!
Op dinsdag 19 april, woensdag 20 april en donderdag 21 april vindt de Centrale
Eindtoets plaats. Om te vieren dat de Centrale Eindtoets erop zit, wordt er op
donderdagavond 21 april een Galafeest georganiseerd.

Oproep nieuw MR-lid
Met ingang van juli 2022 komt er een einde aan de looptijd van het 2e termijn
van Siwanthi Leijen – van der Pol als (oudergeleding)lid in de MR. Hierdoor
ontstaat per juli 2022 een vacature in de MR. Denkt u graag mee over de
beleidsmatige keuzes en wat er speelt op onze school, dan nodigen we u van
harte uit zich aan te melden als kandidaat voor de MR.
Deze brief geeft u duidelijkheid over de datum waarop de verkiezingen zijn, wie
er verkiesbaar zijn, hoe u zich kandidaat kunt stellen of gesteld kunt worden en
wat er gebeurt als onvoldoende kandidaten zich kandidaat hebben gesteld.
Mocht u verdere informatie willen over de verkiezingen of over het
medezeggenschapsreglement dat hierbij geldt, dan kunt u uiteraard altijd
contact opnemen onze MR-leden of via mr@schepershoek.nl.

Activiteiten
Pasen
De school ziet er al weer gezellig uit met allerlei Paasknutsels. We zijn
verheugd, dat er dit schooljaar weer een gezamenlijke Paasviering zal zijn in de
schaapskooi. In de klas wordt er al druk geoefend met liedjes, die we tijdens de
Paasviering gaan zingen. De oudercommissie zal de Paaslunch verzorgen
(voor de kinderen die meedoen aan de Ramadan, zal iets anders geregeld
worden).

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen plaats. In elke klas starten we de
dag met een ontbijt gevolgd door de Koningsspelendans. Voor groep 1 t/m 4
wordt er een spelletjescircuit klaargezet op het schoolplein. Voor groep 5 t/m 8
zijn we nog bezig met een invulling voor de ochtend en in de middag zullen ook
zij het spelletjescircuit doen.
De kinderen en begeleiders mogen in rood, wit, blauw en/of oranje oufit naar
school komen!
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Nieuw speelhuisje
We hebben een nieuw speelhuisje! Omdat de oude veerwip was afgekeurd,
hebben de kleuterjuffen een nieuw speeltoestel uitgekozen. We hopen hiermee
het rollenspel te stimuleren. Tijdens rollenspel leren de kinderen hoe ze
emoties kunnen uitdrukken en zichzelf beter kennen. Dat is belangrijk voor hun
emotionele ontwikkeling en voor de taalontwikkeling.

vrijdag 8 april: Open dag
donderdag 14 april: Paasviering
vrijdag 15 april: Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij
zondag 17 april en maandag 18 april: Pasen, alle kinderen zijn vrij
dinsdag 19 april t/m donderdag 21 april: Eindcito groep 8
donderdagavond 21 april: Gala groep 8
vrijdag 22 april: Koningsspelen
maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei: Meivakantie
donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei: Vrij i.v.m Hemelvaart
dinsdag 31 mei: Schoolreis groep 1 t/m 7
woensdag 1 juni t/m vrijdag 3 juni: Kamp groep 8
donderdag 2 juni en vrijdag 3 juni: Groep 1 & 2 zijn vrij i.v.m. kamp
zondag 5 juni en maandag 6 juni: Pinksteren, alle kinderen zijn vrij
donderdag 9 juni: Schoolfotograaf
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 13 mei.
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