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Nieuw bij ons op school
Jeremia is onlangs 4 jaar geworden en is gestart in groep 1/2B. We wensen
hem een hele fijne tijd toe op De Schepershoek.

Ons team
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groep   
 

maandag     
  

dinsdag       
 

woensdag     
 

donderdag     
 

vrijdag         
 

1 ? ? ? Gery Gery
2 Renske Renske Anke Anke Anke
3 Lisa Lisa Lisa Lisa Lisa
4 Linda Linda Linda Linda Linda
5 David David David David David
6 Diny Diny Diny Diny Diny
7 Frederique Frederique Frederique Frederique Frederique
8 Lisanne Lisanne Lisanne Lisanne Lisanne

 
Klassenverdeling 
In een vorig schrijven heeft u kunnen lezen dat de klassenverdeling er als volgt
uit komt te zien: 
   

 
 
 

 

Henriëtte coördineert als intern begeleider de zorg voor de leerlingen. Zij
werkt op maandag, dinsdag en woensdag.
Demi zal voor 4 dagen werkzaam zijn als onderwijsassistent. Zij werkt op
maandag t/m donderdag.
Hardus zal 1,5 dag werkzaam zijn als conciërge.
Hélène zal ook volgend schooljaar de zwemlessen verzorgen aan groep
4. Het is nog niet duidelijk of dit op dinsdag of donderdag zal zijn.
Jouke is eindverantwoordelijk voor de school. Zij werkt op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.

Afscheid
We zullen van 4 mensen afscheid moeten nemen helaas. Het gaat om Wendy,
Debbie, Berty en Menno. We zullen op eigen manier invulling geven aan
ieders afscheid, meer info volgt te zijner tijd. 
-Wendy gaat, na 22 jaar op De Schepershoek gewerkt te hebben, een nieuwe
uitdaging aan. Ze heeft een baan aangenomen op De Kristal, een school voor
speciaal basisonderwijs. 
-Debbie heeft besloten om helemaal te stoppen met werken in het onderwijs,
om zo meer tijd en energie te kunnen stoppen in haar gezin en het bedrijf van
haar (toekomstige) man.   
-Berty is onlangs 65 jaar geworden en heeft aangegeven te stoppen met haar
vrijwilligerswerk op De Schepershoek. 
-Onze vakleerkracht Menno heeft besloten om in het nieuwe schooljaar geen
gym meer te geven aan onze leerlingen, omdat hij op zoek naar een nieuwe
uitdaging. Hiervoor hebben we een vacature uitstaan. 
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We vinden het heel erg jammer dat we afscheid moeten nemen van ze, maar
we begrijpen hun keuze en wensen ze heel veel succes toe met hun toekomst.

Ons onderwijs
 

Kind op maandag
We lezen deze periode over David en koning Saul. David verslaat de reus
Goliat en is succesvol in de strijd. Hij wordt toegejuicht als een held. Wanneer
ben je eigenlijk een held? Ook andere personen in de verhalen verrichten
heldendaden. Zoals Michal, de dochter van de koning die David helpt
ontsnappen. En Jonatan, die met gevaar voor eigen leven onderzoekt of de
kust veilig is voor David. 
In de zomerweken rondom de vakantie staan we stil bij de Bijbel als geheel en
de manier waarop de kinderen zelf tegen het leven aankijken.

De volgende thema's komen aan bod: 
Week 23 gaat over 'Jou moet ik hebben' 
Week 24 gaat over 'Kom maar op!' 
Week 25 gaat over 'Help je mij?' 
Week 26 gaat over 'Waar ben je veilig?' 
Week 27 gaat over 'Aan jou de keus' 
 

                                                                            
 

Blink
Deze laatste periode werken de groepen 5 t/m 8 rondom een overkoepelend
thema en zal er een gezamenlijke afsluiting worden georganiseerd voor ouders
op woensdag 29 juni van 12.00 t/m 12.30 uur. 
Groep 7 & 8 werkt rondom het thema 'Reis de wereld rond'. In dit thema kijken
de kinderen op verschillende manieren naar de wereld. Ze kiezen op welke
manier zij de wereld gaan ontdekken en presenteren hun ‘wereldreis’ in een
wereldatelier waar van alles te beleven is. 
Bij groep 5 & 6 werken ze rondom het thema 'Het wereldrestaurant'. De
kinderen maken een wereldrestaurant waarin van alles te zien, horen, ruiken,
proeven en voelen is over eten en eetgewoontes uit de verschillende
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werelddelen. Ze vormen zich een breed beeld van eten en eetgewoontes over
de wereld en eetgewoontes van vroeger. 
Groep 3 & 4 zijn bezig rondom het thema 'Hallo wereld'. Op de wereld vind je
allerlei culturen. Hoe begroeten mensen in andere landen elkaar? Welke
spelletjes spelen ze?

Eindtoets 
Net voor de meivakantie hebben de kinderen van groep 8 de Cito eindtoets
gemaakt. Vrijdag 20 mei werd de uitslag bekend gemaakt en hebben de
kinderen hun eigen score op papier meegekregen. De groep heeft naar
verwachting gescoord, waarvan zelfs 11 leerlingen iets hoger uitkwamen dan
verwacht. We zijn heel trots op onze kanjers van groep 8! 
Het groepsgemiddelde is 529,6 en dat is onder het landelijk gemiddelde van
534,8. Net zoals ieder jaar zullen we deze resultaten analyseren om te bepalen
waar ons onderwijs nog te verbeteren valt. Hier zal een actieplan uit
voortkomen. 
 
De uitstroom dit jaar zal zijn: 
2 leerlingen naar VWO 
1 leerling naar HAVO/VWO 
2 leerlingen naar HAVO 
3 leerlingen naar VMBO-T/HAVO 
3 leerlingen naar VMBO-T 
8 leerlingen naar VMBO-K 
2 leerlingen naar VMBO-B

Rapporten
De rapporten zullen ingevuld worden met alle informatie die we hebben
verzameld vanaf maart tot en met juni. Hiervoor gebruikt de leerkracht naast
observaties en methodetoetsen ook de bekende Cito toetsen. 
We vinden het belangrijk om te laten zien waar uw kind aan het einde van dit
schooljaar staat.  
Op vrijdag 24 juni krijgen de kinderen van groep 1 t/m 7 hun rapport
mee. Groep 8 krijgt het rapport tijdens de afscheidsavond uitgereikt. 
De rapportgesprekken zullen plaatsvinden van 28 juni t/m 1 juli. Vanaf
maandag 20 juni om 16.00 uur kunnen de ouders met meer dan één kind op
school zich intekenen via Parro. Op dinsdag 21 juni om 16.00 uur kunnen alle
andere ouders zich intekenen.  
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Tijdens deze rapportgesprekken verwachten we alle ouders van groep 1 t/m 7
te spreken over het welbevinden en de resultaten van uw kind(eren). 

Activiteiten
      

Schoolreis
Dinsdag 31 mei zijn groep 3 t/m 7 met de bus naar Diergaarde Blijdorp in
Rotterdam geweest. En hebben de kleuters de ochtend doorgebracht bij
speeltuin De Eekhoorn. Het was een fantastische dag! 
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Kamp
Het was weer een geslaagd kamp. De locatie was top en het weer werkte ook
mee.  

                 

Gezocht: Een enthousiaste coördinator
oud papier
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Vanaf het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een nieuwe coördinator voor
het oud papier. Anoesjka Conijn-Pels, moeder van Sara groep 8, heeft deze
taak al heel wat jaren uitgevoerd en draagt graag het stokje over. 
 
Wat houdt het eigenlijk in? 
• Je bent verantwoordelijk voor de planning van de ophaaldagen voor onze
school. 
• Inzamelen Oud Papier (siop) aan het begin van het schooljaar. 
• Zorgen voor genoeg vrijwilligers voor vijf wijken à 2 personen, dus 10
vrijwilligers moeten op de aangegeven dag aanwezig zijn. 
• Zorgdragen dat de schoenen en handschoenen voor onze vrijwilligers worden
opgehaald/ gebracht, ook zorg je ervoor dat de volgende school de spullen
krijgt. 
• Aanwezig zijn op de dag zelf om de vrijwilligers in te delen voor hun ronde en
zorgen voor een kleine lunch bij terugkomst. 
 
Voor de Schepershoek levert iedere ophaalbeurt ruim 1300 euro op, waarvan
we weer leuke dingen kunnen organiseren voor de kinderen. Dus geef je nu
op!! Graag een mailtje sturen naar jgriffioen@vechtstreeklenvenen.nl.

Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Volgend schooljaar zijn de schoolvakanties/vrije dagen als volgt:
 
Herfstvakantie            24 oktober t/m 28 oktober 
Kerstvakantie             26 december t/m 6 januari 
Voorjaarsvakantie       27 februari t/m 3 maart 
Goede vrijdag             7 april 
Pasen                         9 en 10 april 
Meivakantie                24 april t/m 5 mei  
Hemelvaart                 18 en 19 mei 
Pinksteren                  28 en 29 mei 
Zomervakantie           10 juli t/m 18 augustus 
 
Overige vrije dagen zijn: 
-woensdag 19 oktober 2022 
-maandag 6 februari 2023 
-vrijdag 24 februari 2023 
-woensdag 17 mei 2023 
-donderdag 22 juni 2023 
-vrijdagmiddag 7 juli 2023
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maandag 20 juni t/m vrijdag 24 juni: Kijkje in de klas  
vrijdag 24 juni: Rapport mee 
vrijdag 24 juni: juffen- en meesterdag 
maandag 27 juni: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
dinsdag 28 juni t/m vrijdag 1 juli: Rapportgesprekken 
dinsdag 5 juli: Musical groep 8 
woensdag 6 juli: Knikkermarkt 
donderdag 7 juli en vrijdag 8 juli: Groep 8 vrij 
vrijdag 8 juli: alle kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur  
maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus: ZOMERVAKANTIE 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 8 juli.
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