
 
 

Agenda 

• Donderdag 7 

oktober  

Startgesprekken 

 

• 4 t/m 8 oktober 

Schoolpleinsport      

(ma, di, do) 

 

• Woensdag 6 

oktober 

Start 

Kinderboekenweek 

 

• Woensdag 13 

oktober  

Studiedag – Alle 

kinderen vrij! 

 

• 18 t/m 24 okt. 

Herfstvakantie 

 

• Wintertijd 

Op zondag 31 

oktober gaat de 

wintertijd in! 

 

Studiedagen 

Woensdag 13 oktober 2021 

Maandag 25 oktober 2021 

Vrijdag 24 december 2021 

Donderdag 17 februari 2022 

Woensdag 25 mei 2022 

Dinsdag 7 juni 2022 

 

Op woensdag 13 oktober is de 

eerste studiedag. Alle kinderen 

zijn deze dag vrij! 

Wij hebben deze studiedag onze 

Startdag met Stichting 

leerKRACHT.  

 

SchoolPleinSport 

 

 

Volgende week komen de 

buurtsportcoaches langs na 

schooltijd! 

Van 14.45 tot 15.45 zijn alle 

kinderen welkom op het 

schoolplein om leuke sport- en 

spelactiviteiten te doen! 

 

 

 

 

Uitnodiging Dierendag 

 

 

Wat hebben Werelddierendag, 

jeugdkoor ARKA van NOACH, 

kinderen, huisdieren en de kerk 

met elkaar te maken?  

Wil je erachter komen? Kom dan 

naar de viering ‘Laat de kinderen 

tot mij komen’.  

Neem vooral een foto of tekening 

van je huisdier of je knuffelbeest 

mee, want Diaken Bertijn Prins zal 

de dieren zegenen tijdens deze 

viering. (Helaas geen echte dieren 

mogelijk dit jaar.) 

De viering is op zaterdag 2 oktober 

om 19.00 uur in de Maria ter Zee 

kerk, Nieuwe Zeeweg 75. 

Hopelijk tot dan!  

Groetjes, Annemieke 

 

 



 

STEPtember 
 
Emmie en Felien zetten al de hele 
maand september 10.000 stappen 
per dag en voor deze prestatie laten 
ze zich sponsoren. Het geld is 
bestemd voor kinderen die net als 
Emmie cerebrale parese hebben. Dat 
is een hersenbeschadiging ontstaan 
voor het 1ste levensjaar. 
De meiden doen er alles aan om geld 
op te halen voor cerebrale parese.  
 
Ze halen o.a. statiegeldflessen op en 
hebben al bijna €50,- aan statiegeld 

opgehaald👊👊 

 

 
 
Sponsoren kan ook nog steeds! Als je 
hen wilt steunen met een donatie 
help jij mensen met cerebrale 
parese. 
Doneren kan heel gemakkelijk via 
hun eigen STEPtember pagina's:  
 

Emmie: 💙💚 
https://www.steptember.nl/s/9006/
9590  
 

Felien: 💚💙 
https://www.steptember.nl/s/9007/
9591 
 
Alvast heel erg bedankt voor je 
steun!!  
  
  
 

 

Vanuit de OV 

Van 6 t/m 17 oktober is de 

Kinderboekenweek, daar willen we 

natuurlijk graag wat mee doen.  

Het thema van de  Kinderboeken-

week is dit jaar ‘Beroepen’. Daarom 

organiseren we een beroepenmarkt 

op school. Een aantal ouders hebben 

zich opgegeven en het belooft dan 

ook een hele leuke dag te worden, 

vooral ook omdat de beroepen van 

de ouders erg uiteenlopend zijn.  

Genoeg te horen, zien en leren voor 

de kinderen over de verschillende 

beroepen! Zoals ieder jaar tijdens de  

Kinderboekenweek krijgen alle 

groepen een leesboek cadeau van de 

OV. Alle  juffen hebben hun keuze 

door mogen geven zodat het boek 

goed aansluit bij de groep. Ook krijgt 

school een boekenbon om de 

schoolbibliotheek van nieuwe 

boeken te voorzien. 

 Zoals in de vorige nieuwsbrief al 

aangekondigd wordt tijdens 

Kinderboekenweek de mini-bieb van 

juf Sanny geopend. Bij haar afscheid 

vorig schooljaar heeft zij een mini-

bieb cadeau gekregen. Deze zal op 

het kleuterplein worden opgehangen 

en alle kinderen (en jullie als ouders 

natuurlijk ook) kunnen hier een boek 

lenen en/of een ander boek terug 

zetten. Zo kan iedereen lekker lezen! 

Tot slot: Lijkt het je leuk om te 

helpen bij (het verzinnen van) 

activiteiten op school? Sluit je dan 

gezellig aan bij de OV! Als je er wat 

meer over wilt weten, spreek één 

van ons dan even aan en we leggen 

je graag alles uit.

 

 

LeerKRACHT 

Wij zijn volop in training 
voor Stichting Leerkracht en 
worden elke training 
weer blij van het concept.  
De voorbereiding voor 
de Startdag (13 oktober) 
met het team is in volle 
gang.  De zin om met het 
hele team aan de slag te 
gaan groeit elke dag.   

 

Tijdens de Startdag is er ook 
ruimte voor de stem van de 
leerling. Zij zijn tenslotte 
degene die elke dag hier op 
school aan het leren zijn.  
De stem van de leerling 
wordt met een mooi woord  

 
‘De leerlingarena’ 

 
Genoemd. Wij zijn met 
elkaar verbonden en in 
gesprek. Hoe gaan we van 
goed naar beter onderwijs? 
 
Nieuwsgierig?  
In het onderstaande filmpje 
kunt u een kijkje nemen.  
 
 
Samen Elke Dag Een 

Beetje Beter! 
 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=OF5sw1v_CFo  
 
 

 

https://www.steptember.nl/s/9006/9590%C2%A0
https://www.steptember.nl/s/9006/9590%C2%A0
https://www.steptember.nl/s/9007/9591
https://www.steptember.nl/s/9007/9591
https://www.youtube.com/watch?v=OF5sw1v_CFo
https://www.youtube.com/watch?v=OF5sw1v_CFo


Nieuws vanuit de MR  

Op 22 september heeft de MR 

vergaderd. Wendela van 

Zomeren (moeder van Teije) zal 

dit jaar voorzitter zijn. Patrick van 

Eeden (vader van Elza en 

Maartje) zal plaatsvervangend 

voorzitter zijn.  

In deze vergadering is er 

informatie gegeven over een 

aantal schoolontwikkelingen. 

Stichting LeerKRACHT en de 

nieuwe leesmethode Blink Lezen. 

Fijn dat dit jaar ook de leerlingen 

-raad van start gaat. Op de 

Schapendel telt ook de stem van 

de leerling!  

We hebben met elkaar 

besproken of er naast de 

advertenties, folders en social 

media misschien meer stukjes 

over de Schapendel in de 

plaatselijke kranten geplaatst 

kunnen worden.  

Bent u enthousiast en in de 

gelegenheid om bij bijzondere 

activiteiten stukjes voor de krant 

te schrijven en deze te 

verspreiden naar de verschillende 

redacties? Meldt u zich dan aan 

bij één van ons.  

Wendela van Zomeren 

Patrick van Eeden 

Marja Compier 

Daniëlle van der Meulen 

 

 

Kindercultuurmaand oktober; 

Op reis door Noordwijk! 

De hele maand oktober is het kinder-

cultuurmaand in Noordwijkerhout, 

de Zilk en Noordwijk. Culturele 

instellingen en verenigingen worden 

in het (herfst)zonnetje gezet in deze 

maand vol cultuur.  

De musea en culturele instellingen 

organiseren in oktober extra leuke 

activiteiten voor kinderen. Vanaf  1 

oktober start de campagne 'Op reis 

door Noordwijk', alle kinderen 

worden uitgenodigd om op avontuur 

te gaan met hun ouders, opa en oma  

of andere familie. Een 

ontdekkingstocht naar jullie 

favoriete culturele plekken in de 

gemeente! .  

Ga vooral samen met jouw vriendjes, 

ouders of grootouders op pad!   

Bezoek de activiteiten van 4 musea 

of culturele instellingen, ontvang een 

sticker na elk bezoek en haal een 

verrassing bij het VVV.  

 

Voor meer informatie kijk vanaf 1 

oktober op: 

www.noordwijk.info/cultuur  of 

bekijk de leuke introductievideo! 

https://youtu.be/RhW1bP-FD08 

Basketbalclinic 

Zaterdag 16 oktober is er een 

basketbalclinic die gegeven wordt 

door MSV. De clinic vindt plaats in 

de sporthal Duinwetering (onze 

gymzaal), en is voor kinderen van 

alle leeftijden en alle niveaus.  

Van 10:00 - 12:00 voor groep       

1 t/m 5, inloop vanaf 9:30 uur.  

Van 13:00 - 15:00 voor groep   

6 t/m 8, inloop vanaf 12:30 

uur.  

Kinderen die het leuk vinden 

kunnen zich inschrijven via 

www.msvnoordwijk.nl en gratis 

meedoen.  

 

Schapedel ZOEMT in actie 

voor de bij 

Afgelopen maandag kregen we 

bezoek van Mark. Hij vertelde dat 

het niet goed gaat met de wilde 

bij. Dat is een groot probleem. De 

kinderen leerden dat bijen heel 

hard nodig zijn voor onze eetbare 

gewassen.  

Alle kinderen kregen een pakket 

bollen mee naar his met als 

opdracht deze te planten in de 

tuin. Ook kregen we bollen om te 

planen in strook groen aan het 

voetpad naast de school.  

Zo helpen we met elkaar heel 

veel bijen aan voedsel in het 

voorjaar.  

 

 

 

http://www.msvnoordwijk.nl/


Weerbaarheidstraining 

Als school volgen we de sociaal-

emotionele ontwikkeling van de 

kinderen en geven lessen volgens de 

Kanjermethode.  

Toch blijken (pre-)pubers extra 

ondersteuning nodig te hebben bij 

hun weerbaarheid. 

Uit onderzoek is gebleken dat veel 

kinderen in de groepen 6, 7 en 8 niet 

op een goede manier grenzen 

aangeven, moeilijk vrienden maken, 

is er sprake van ‘meidenvenijn’, 

opstandigheid en scheldwoorden.  

De GGD verzorgt een verdiepende 

training die aansluit bij de 

Kanjerlessen. Deze lessen worden 

gegeven door een professionele 

weerbaarheidstrainer aan alle 

kinderen van groep 6. 

 

 Tijdens de trainingen wordt het 

‘sociale systeem’ in de groep 

aangepakt en wordt er ingegaan op 

sociale interacties, grenzen 

aangeven, lichaamshouding, 

zelfbeeld en zelfvertrouwen.  

De leerlingen ervaren wat 

weerbaarheid is, hoe (on)veiligheid 

kan voelen en ze leren hiernaar te 

handelen. Weerbare kinderen 

voelen zich gezonder, zijn gelukkiger 

en leren beter.Bovendien maken 

weerbare kinderen gezondere 

keuzen voor zichzelf. Door middel 

van huiswerkopdrachten die de 

kinderen met hun ouder(s) maken, 

worden ouders actief betrokken.  

 

 

Kinderboekenweek 

 

‘Worden wat je wil’ 

Dit is het thema van de 

Kinderboekenweek 2021! 

Op woensdag 6 oktober gaan we de 

Kinderboekenweek  feestelijk met 

elkaar openen en tot aan de 

herfstvakantie zullen er schoolbreed 

allerlei leuke activiteiten 

plaatsvinden! 

Van voorleeswedstrijd tot 

voordrachten in de aula en er zal 

door de hogere groepen 

voorgelezen worden aan de 

lagere groepen. 

We sluiten af met een 

beroepenmarkt waarbij ouders iets 

komen vertellen over hun beroep!  

 

Verlofaanvraag 
 

Bij hoge uitzondering en onder 
voorwaarden kunt u bijzonder 
verlof aanvragen voor buiten de 
vakanties. 
U kunt deze voorwaarden vinden 
op de website 
www.schapendel.nl  bij 
informatie, onder het kopje 
verlofregeling.  
 
Hier vindt u ook het 
verlofformulier. 
Wij verlenen geen verlof tijdens 
de toets periode (Cito-weken). 
 
Deze zijn van 17 januari t/m 4 
februari 2022 en 30 mei t/m 17 
juni 2022.  
 
 

 

 

 

Team Basisschool de 

Schapendel 

http://www.schapendel.nl/

