
 
 

Agenda 

• 30 sep.t/m 11 okt.  

Kinderboekenweek 

 

• Dinsdag  13 okt. 

Online 

Startgesprekken 

 

• Donderdag 15 okt. 

Online 

Startgesprekken 

 

• Donderdag 15 okt. 

Speelgoedmiddag 

groep 1/2 

 

• Vrijdag 16 oktober 

Gr.8 bezoek Muze: 

Oorlogsgeheimen 

 

• 17 t/m maandag  

26 oktober 

Herfstvakantie 

 

• Zondag 25 oktober 

Start wintertijd  

 

 

 

Extra studiemiddagen  

Samen met het team van Basisschool 

de Lisbloem uit Lisse, volgen wij een 

teamtraining 'Effectieve didactiek'. 

Aan deze training zitten 2 extra 

studiemiddag verbonden. Deze 

dagen zijn bij de start van dit 

schooljaar pas bekend geworden.  

In overleg met de MR hebben we 

besloten dat alle kinderen deze 2 

vrijdagen vanaf 12.00 uur vrij zijn. 

Hierdoor kunnen alle leerkrachten 

deelnemen aan de studiemiddagen 

en dat is erg fijn! 

Het gaat om de volgende dagen: 

- Vrijdag 15 januari 

- Vrijdag 5 maart 

Alle kinderen zijn deze 2 vrijdagen 

om 12.00 uur vrij! 

 

 

 

De data staan al in de kalender van 

SchouderCom vermeld.   

 

 

Startgesprekken Online 

Op dinsdag 13 oktober en 

donderdag 15 oktober staan de 

oudergesprekken gepland. 

De oudergesprekken vinden online, 

via Google Meet, plaats. 

 

U ontvangt binnenkort van de 

leerkracht van uw kind(eren) via 

SchouderCom een mail met de 

nodige informatie hierover. 

Ook zal u via SchouderCom een 

uitnodiging voor het startgesprek 

ontvangen. Wij gaan er vanuit dat 

elke ouder zich intekent voor een 

gesprek.  

Het is fijn om op deze manier met 

elkaar over de ontwikkeling van uw 

kind te kunnen praten.  

 



 

Corona- maatregelen 

Kinderen wel of niet naar school met 

verkoudheidsklachten 

Als uw kind verkouden is en milde 

klachten heeft, mag het wel naar 

school. Met behulp van de 

beslisboom (zie website en eerder 

verstuurde mail via SchouderCom), 

kunt u de afweging maken om uw 

kind wel of niet naar school te laten 

gaan. 

Kinderen in de basisschoolleeftijd 

kunnen bij neusverkoudheid dus 

gewoon naar school, behalve: 

- als het kind ook andere 

klachten heeft die passen bij 

corona;  

- als het kind een huisgenoot 

is van iemand met corona;  

- als een huisgenoot van het 

kind naast milde corona 

klachten ook last heeft van 

koorts of benauwdheid. 

1,5 meter afstand houden 

Kinderen hoeven onderling geen 

afstand te houden. Leerkrachten en 

andere volwassenen moeten dat 

onderling wel. Hoewel volwassenen 

geen afstand hoeven te houden tot 

kinderen, vragen we de kinderen wel 

als zij verkouden zijn afstand te 

houden tot de leerkracht. 

Leerkrachten mogen namelijk niet 

werken met milde verkoudheids -

klachten en kunnen dan geen 

lesgeven. Het is moeilijk om een 

vervanger te vinden en het laatste 

wat we willen is een groep naar huis 

sturen, omdat er geen leerkracht 

beschikbaar is. 

 

  

Ouders in de school 

Ouders kunnen nog steeds niet de 

school in bij het brengen en halen 

van hun kinderen. Wanneer veel 

ouders tegelijkertijd in school zijn, 

kan de onderlinge afstand van 1,5 

meter niet gehouden worden. 

Halen en brengen 

Wilt u proberen om zoveel mogelijk 

alleen uw kind naar school te 

brengen/halen. Hiermee voorkomen 

we drukte rondom de in-uitgangen 

van de school en kunt u als ouder(s) 

de 1,5 meter afstand beter 

waarborgen. 

We zien nog steeds veel drukte bij 

het afscheid nemen bij groep 1 & 2. 

De 1,5 meter afstand wordt hier niet 

altijd genomen. Wij vragen u 

vriendelijk na het afscheid nemen bij 

het hek, even te zwaaien en weg te 

gaan.  

 

 

 

Ventilatie 

Vanuit de stichting wordt er 

binnenkort op alle scholen gekeken 

naar de ventilatie in de 

lokalen/school.  

I.v.m. de ventilatie zullen de ramen 

in de school vaker open staan. Ook 

nu het wat kouder wordt blijft dit 

belangrijk.  

Wellicht kunt u uw kind  een extra 

vestje/trui meegeven die in de 

luizenzak bewaard kan worden. 

Mocht uw kind het koud krijgen, dan 

kan een extra trui/vest de oplossing 

zijn! 

Traktaties 

Is uw kind jarig?  

Dan maken wij er in de klas van uw 

kind natuurlijk een feestje van! 

Trakteren mag!       

Klassen rond doen wij nog niet. 

Wilt u bij de traktatie van uw kind 

ervoor zorgen dat dit een 

voorverpakte ‘Corona-proof’ 

traktatie is? 

Dat maakt het voor iedereen 

duidelijk en zo houden wij ons netjes 

aan de regels! 

 

Nuttige websites 

https://www.rijksoverheid.

nl/onderwerpen/coronaviru

s-covid-19/ouders-

scholieren-en-studenten-

kinderopvang-en-

onderwijs/basisonderwijs-

en-speciaal-onderwijs 

 

https://www.boink.info/do

wnload-beslisboom-

verkouden-kinderen-

toelaten 

 

https://nl.pinterest.com/me

ervoormamas/coronaproof-

traktatie/ 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
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Dierenviering  
 

 
 
Zondag 4 oktober is het 
Werelddierendag. 
 
Wisten jullie dat Sint 
Franciscus alles met 
dieren(dag) te maken heeft? 
 
Wil jij erachter komen wat? 
Kom dan zondag 4 oktober 
naar de woord- en 
communieviering.  
Om 10.00 uur in de Sint 
Jeroenskerk in Noordwijk-
Binnen. 
 
Tijdens deze viering kunnen 
echte dieren, knuffeldieren 
en/of foto’s van dieren 
gezegend worden, dus neem 
ze mee! 
 
Jong en oud,  iedereen is 
welkom! 
 
Echter reserveren vooraf is 
noodzakelijk volgens de 
voorschriften van het RIVM. 
 
Aanmelden kan via de 
volgende website: 
www.parochiesintmaarten.nl 
 

Vragen over aanmelden? 
071-3612590 
 
Vragen over de viering? 
Pien Augustinus  
06-43219020 
 
 
 

Sparen voor schoolbieb-boeken 
tijdens de Kinderboekenweek  

Koop je tijdens de Kinderboeken-
week kinderboeken bij Boekhandel 
vd Meer?  

 

Doe dan de kassabon in de spaarpot 
van de Schapendel! Deze staat op de 
toonbank in de winkel. 

Bij thuisbezorgbestellingen vul je bij 
stap 3 (Betaalwijze) onder 
orderreferentie de naam van de 
school in waar je voor wilt sparen. 

Aan het eind van de Kinderboeken- 
week krijgen wij een tegoedbon van 
de kassabonnen. Van het 
totaalbedrag van de  ingeleverde 
bonnen gaat 20% naar onze school. 

De school kan de tegoedbon 
vervolgens inleveren voor 
kinderboeken. 

Het kan een mooi bedrag en dus een 
goed gevulde schoolbieb opleveren! 

 

 

 

Ook bij Bruna kun je sparen voor 
school-bieb boeken.  

Koop je een kinderboek bij Bruna? 
Lever dan je bonnetje in op school 
bij juf Sanny (Groep 1/2).  

Ook hier mogen wij voor 20% van 
het totaalbedrag van de gespaarde 
bonnetjes bieb-boeken uitzoeken 
voor onze school! 

 

 

Heel Schapendel maakt muziek! 

Wat hebben we genoten vorige 

week dinsdag! Samen met alle 

kinderen van de school hebben wij 

een muzikale dag beleefd ter ere van 

ons 45 jaar bestaan! 

Joost & Sytse, muzikanten van Fort 

van der Verbeelding namen  ons 

mee in de muzikale wereld van ... 

'Body Boem Big Band' 

Een flitsend 1-dagsproject voor de 

hele school, van groep 1 tot en met 

groep 8. 

De kinderen hebben leren rappen, 

op hun zelfgemaakte shakers muziek 

gemaakt en er zijn stevige bodybeats 

en meeslepende liedjes gezongen. 

Het was een geweldige actieve 

muzikale dag! 

Via onderstaande link kunt u nog 

even nagenieten! 

https://www.bollenstreekomroep.nl

/2020/09/schapendel-viert-feest-

met-zang/ 

 

 

http://www.parochiesintmaarten.nl/


Museum - (Raam) 

Tentoonstelling Beeldende 

Vorming 

Tijdens de Beeldende Vorming 

lessen zijn we al een tijdje bezig met 

het maken van kunstwerken naar 

aanleiding van het werk van 

beroemde kunstenaars. Zo hebben 

we al veel geleerd over bijvoorbeeld 

Picasso, Monet, Alexander Calder, 

Nikki de St Phalle, maar ook over de 

toegepaste kunst van Coco Chanel 

en het design van racewagens. 

We hebben met ijzerdraad, papier 

mache, kurk, houten latjes, gips, 

stukken karton, papier en verf 

gewerkt.  

De verzameling prachtige 

kunstwerken gemaakt door alle 

jonge kunstenaars van de 

Schapendel wordt steeds groter.  

Heel Schapendel maakt Kunst 

Dat moet natuurlijk wel mooi 

worden tentoongesteld! 

Vanwege Corona zal ik het werk voor 

de ramen plakken en plaatsen, bij de 

bibliotheek en bij het lokaal van 

beeldende vorming in de  

Schaapskooi.  

Zo kunt u veilig op afstand komen 

kijken. 

Binnenkort hoort u daar meer over! 

Wij werken nog even hard door om 

alles af te maken, wordt vervolgd. 

 

Hier alvast een ‘Sneak preview’ 

van enkele werkstukken en 

jonge kunstenaars aan het werk. 

 

 

 

 

 



Even voorstellen (1) 

Mijn naam is: Maaike Baker. Ik ben 

geboren op 23 februari 1999 en ben 

nu 21 jaar. Ik woon al heel mijn 

leven in Noordwijkerhout.  

Ik golf en zwem graag. Hierbij geef ik 

ook training en zo ben ik in het begin 

in contact gekomen met kinderen. Ik 

geef op zaterdagochtend zwemles 

aan kinderen van 4 t/m 8 jaar.  

 

 

 

Vier jaar geleden was ik begonnen 

aan de opleiding “Brede propedeuse 

jeugd”. Dit was een opleiding met 

SPH (sociaal pedagogische 

hulpverlening) en Pabo. Deze heb ik 

helaas niet afgemaakt, maar wel heb 

ik mijn stage afgemaakt op de 

basisschool. Hier heb ik veel ervaring 

opgedaan door een heel jaar er te 

zijn.  

Ik ben drie jaar geleden begonnen 

op de Pabo en heb veel ervaring 

opgedaan met stagelopen. Mijn 

plezier om met kinderen te werken 

is in de loop der jaren alleen maar 

gegroeid. Ik ga dit jaar het hele jaar 

meelopen met groep 7/8 van de 

Schapendel.  

In het begin van het jaar loop ik 

stage op donderdag. Naarmate het 

jaar vordert zal u mij vaker op school 

tegenkomen. Ik ga mijn Lint stage en 

mijn afstudeerstage op deze school 

lopen.  

Ik heb heel veel zin om stage te 

lopen op de Schapendel. Ik ervaar de 

kinderen op de Schapendel als fijn. 

Ze zijn lief, eerlijk en af en toe ook 

ondeugend, dat is wat dit vak heel 

leuk maakt!  

U ziet mij vast op school! 

 
Opening Kinderboekenweek 

Al zingend werd woensdag 30 

september, in de aula van de school, 

de Kinderboekenweek geopend.  

De aula was omgetoverd tot ‘Studio 

Snugger’. Er werden verschillende 

voorwerpen gepresenteerd waarvan 

de kinderen moesten raden of het 

verhaal wat zij bij de presentatie 

voorgeschoteld kregen 'waar' of 

'kletspraat' was. 

 

Zo was er een ramenkrabber (om 

vliegen van het raam te krabben) 

wat in werkelijkheid een 

flessenlikker was, een schoolklopper 

(om kinderen te corrigeren) wat 

natuurlijk een mattenklopper was en 

een petroleumstel wat zijn naam 

toch echt niet dankt aan het stel 

Peet en Roo met zoontje Liam.  

Allemaal KLETSPRAAT!!  

Alleen het verhaal over 'de leest van 

een schoenmaker' klopte.  

 

Elke groep kreeg van de 

oudervereniging een boek om in de 

klas voor te lezen en de aftrap van 

de verhalen-schrijfwedstrijd werd 

gegeven.  

De komende week komen diverse 

activiteiten voorbij. Zo zal de 

bovenbouw een workshop volgen 

'van rooksignalen tot Whatsapp', 

georganiseerd door de bibliotheek.  

Op donderdag 15 oktober sluiten we 

met elkaar de Kinderboekenweek af.  

Dan worden de prijswinnaars van de 

verhalenwedstrijd bekend gemaakt.  

 

 

 

 



Even voorstellen (2) 

Ik ben Denise Sep en ik ben 21 jaar. 

Ik zit op dit moment in het vierde 

jaar van de Pabo en dat betekent dat 

ik dit jaar ga afstuderen.  

Gedurende de Pabo heb ik het 

wereldtraject gevolgd, wat inhoudt 

dat ik de wereld in de klas haal.  

U kunt hierbij denken aan 

actualiteiten en onderwerpen, zoals: 

globalisering, diversiteit en 

democratie.  

Op dit moment volg ik de minor ‘Van 

verhalen groei je’ op de Hogeschool 

Leiden. Deze minor heeft alles te 

maken met leesbevordering en het 

leesonderwijs op school. Ik zal 

gedurende het gehele jaar aanwezig 

zijn op de Schapendel. 

Op dit moment sta ik op de maandag 

voor groep 7/8 en ben ik op dinsdag 

aanwezig voor mijn minor.  

Vanaf februari zal ik aanwezig zijn in 

groep 6/7, hier sta ik tot de 

meivakantie drie dagen per week en 

na de meivakantie fulltime voor de 

klas.  

Ik heb er in ieder geval heel veel zin 

in! 

 

 

Basketbalclinic 

Ook deze herfstvakantie organiseert 

basketbalvereniging MSV weer een 

leuke Basketbalclinic.  

 

Vanwege hun 50 jarige jubileum is 

de clinic deze keer met Henk 

Pieterse.  

Deze grote bekende basketballer is 

o.a. bekend vanwege zijn anti- pest 

programma voor kinderen en 

jongeren. Zie zijn website: 

https://pestmijmaar.nl/ 

Basketbal staat centraal en we 

verwachten weer een hoop plezier, 

ook voor kinderen die nog niet 

kunnen basketballen. 

Je kan gewoon een kwartier van 

tevoren inlopen, dus je hoeft je van 

tevoren niet in te schrijven. 

De clinics vinden plaats op dinsdag 

20 oktober in de sporthal aan de  

Duinwetering in Noordwijk.  

Groep 3 t/m 5 begint om 09.00 – 

11.00 uur 

Groep 6 t/m 8 begint om 13.00 – 

15.00 uur. 

In verband met de aangescherpte 

Corona maatregelen mogen ouders 

helaas het gebouw niet in.  

De kinderen zullen vanaf de 

voordeur begeleid worden door 

MSV-vrijwilligers.  

 

Even voorstellen (3) 

Mijn naam is Lianne 

Kromhout, ik ben 22 jaar en 

ik kom uit Rijnsburg.  

Een aantal weken geleden 

ben ik begonnen aan het 

laatste jaar van de PABO van 

Hogeschool Leiden.  

Ik loop in de eerste helft van 

het schooljaar stage in groep 

6/7. Deze stage is een LIO-

stage, dit staat voor Leraar in 

Opleiding.  

Omdat ik in de afrondende 

fase van de opleiding zit, zal 

ik zal ik 3 tot 5 dagen per 

week aanwezig zijn op de 

Schapendel. 

 In het begin zal ik nog het 

een en ander samen doen 

met juf Angelique, maar 

naar mate mijn stage vordert 

zal ik steeds meer 

zelfstandig gaan doen. 

 Ik kijk uit naar een leuke en 

leerzame stagetijd op de 

Schapendel en ik hoop u 

binnenkort te ontmoeten! 

 

 

https://pestmijmaar.nl/


  

Blink in groep 5 

In groep 5 werken we tijdens de 

Blink lessen over aardse extremen. 

De kinderen onderzoeken 

verschillende aardse extremen en 

ontdekken hoe deze ontstaan. Ze 

vormen zich een breed beeld van het 

weer, klimaat en 

natuurlandschappen, zoals wolken 

en neerslag, vulkanen, 

aardbevingen, tsunami's en orkanen.  

Afgelopen weken deden we twee 

proefjes. Bij het eerste proefje 

ontdekten we hoe regen ontstaat 

door een potje met warm water af 

te dekken met folie en hier 

ijsklontjes op te leggen. Regen in een 

potje! 

Vorige week hebben we geprobeerd 

een aardbeving na te doen met een 

Marsje en een Snickers. Interessant 

zeg! Er ontstond een echte marsberg 

op de Snickers! 

 

We sluiten het thema over een 

aantal weken af met een Aardse 

Extremen markt waarbij de kinderen 

aan elkaar mogen laten zien wat ze 

geleerd hebben. 

 

Wij wensen u alvast 

een fijn weekend! 

Team van basisschool 

de Schapendel! 

 

 

Nieuws uit 6/7 

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen 

zijn we dit jaar gestart met Blink; een 

geïntegreerde methode voor de 

wereld oriënterende vakken.  De 

kinderen van groep 6/7 hebben het 

in de eerste periode over 

‘Wereldsterren’.  

Ze kijken in de lessen naar 

wereldsterren van vroeger en nu. 

Sterren van over de hele wereld en 

sterren op allerlei verschillende 

gebieden. De kinderen kiezen hun 

wereldster en doen er onderzoek 

naar. Ze presenteren hem of haar in 

een Wereldsterren- beleefmuseum. 

In dat museum zorgen de kinderen 

voor een beleving rond hun 

wereldster. 

 

In één van de opdrachten mochten 

de kinderen als wereldsterren op de 

foto.  

 

 

Even voorstellen (4) 
 

 
 
Ik wil mij graag even 
voorstellen. 
 
Mijn naam is Thijmen Boelema 
en ik ben 18 jaar geleden 
geboren.  Ik ben 2dejaars 
student aan de PABO te 
Leiden.  
Naast mijn studie besteed ik 
mijn tijd aan acteren en 
andere creatieve hobby’s. 
Daarnaast werk ik op zaterdag 
al een aantal jaar bij HEMA 
Noordwijk. 
 
Ik heb er zin in het komende 
half jaar veel te leren bij uw 
zoon/dochter in de klas! 
 
Graag tot ziens! 
 

 

 

Hogeschool Leiden 


