
 

Agenda 

 

• Dinsdag 15 
december 

 

 

• Donderdag 17 dec. 
Kerstviering op 
school.  
(Hele dag school tot 
14.45 uur) 

 

• Vrijdag 18 dec. 
Alle kinderen 12.00 
uur vrij! 
 

• 19 dec. t/m 3 jan. 
Kerstvakantie! 
 

• Maandag 4 jan.  
1e schooldag 2021 
 

Sinterklaasviering 

Wat kijken wij terug op een geslaagd 

Sinterklaasfeest!  

Ondanks alle maatregelen hebben 

we er voor iedereen een mooie en 

bijzondere dag van gemaakt.  

Rond 8.40 uur kregen wij een 

telefoontje met de vraag of alle 

klassen in een online Meet wilden 

komen. Er was iets met       

Sinterklaas ??!! 

Via de Meet werd snel duidelijk wat. 

Piet had Sinterklaas ergens op school 

opgesloten in een wc. Maar welke? 

Er zijn er namelijk best veel op 

school. Uit iedere klas gingen een 

aantal kinderen op zoek.  

 

Gelukkig werd Sinterklaas snel 

gevonden in de wc bij het kamertje 

van juf Marja.  

Piet had van alles voor de deur gezet 

zodat Sint er niet meer uit kon. Hij 

vond het namelijk niet leuk dat 

Sinterklaas telkens maar weer in de 

belangstelling stond en dacht: ‘Als ik 

‘m nou eens opsluit op de wc?’ 

Geen goed idee vonden wij!  

Bij een Sinterklaasfeest hoort 

Sinterklaas! Sint werd snel bevrijd 

van de wc, waarna het feest kon 

beginnen op de Schapendel! 

In de aula hebben alle groepen en de 

juffen Sint & Piet toegezongen. 

 

Alle groepen zijn bezocht door 

Sinterklaas & Piet. Groep 1 t/m 5 

hebben een code moeten kraken om 

de ‘pakjeskamer ‘ binnen de komen, 

waar zij allemaal een cadeautje 

mochten uitzoeken. 

De groepen 6 t/8 hebben een 

dobbelspel gespeeld in de klas!  

 Al met al een geslaagde dag! 

Veel dank voor de Sint commissie die 

dit allemaal mogelijk hebben 

gemaakt!  

 



Webinar – Gezin in scheiding? 

Hoe zorg goed voor jezelf! 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG) organiseert de webinar    

‘Gezin in scheiding’ voor ouders met 

kinderen tot 18 jaar die een 

scheiding meemaken of recent 

gescheiden zijn. 

Als je relatie eindigt staat je leven op 

z’n kop. Dat je kinderen dat ook 

moeten meemaken, maakt het extra 

moeilijk. Hoe kun je in deze periode 

zo goed mogelijk voor je kinderen 

zorgen? Het eerste antwoord op die 

vraag is: door goed voor jezelf te 

zorgen. In dit webinar hoor je hoe 

andere ouders dat doen en krijg je 

slimme tips van scheidingscoach 

Anouk Boering.  

Als je meedoet, krijg je in elk geval 

meer zicht op… 

• Wat heeft je kind nodig, 

maar ook: wat heb jij nodig?  

• En wat kun je daarbij van 

andere gescheiden ouders 

leren?  

Het wordt een interactieve avond 

boordevol praktische tips en veel tijd 

om ervaringen uit te wisselen met de 

andere deelnemers. 

Meld je aan voor ons gratis webinar!   

 

Datum: Dinsdag 15 december 2020 

Tijd: 20.00 – 21.00 uur  

Kosten: Geen 

Aanmelden: www.cjgcursus.nl 

 

Stage  
Renske Hofland (moeder 

van Kay, Fenna en Isabelle) 

is begonnen met een 

opleiding voor onderwijs 

assistent.  

Zij loopt tot november 

2021 op de dinsdag, 

woensdag en donderdag  

stage bij ons op school.  

We zijn blij met wat extra 

ondersteuning op deze 

manier! 

 

Blokstage Lianne 
Lianne is begonnen aan 

haar blokstage. Zij draait 

de komende 4 weken 

zelfstandig groep 6/7. Juf 

Angelique is gewoon 

aanwezig op school en 

begeleidt haar hierbij. 
 

 

123Zing in groep 5 

Wilt u thuis eens op een andere 

manier de tafelsommen oefenen 

met uw kind? Of wilt uw kind leuke 

kerstritmes componeren? Het kan 

allemaal op de kidspagina  

van 123Zing, onze muziekmethode.  

Website: https://kids.123zing.nl 

Loginnaam groep: paard521 

Wachtwoord: qu0lz7 

 

Techniekles in de KTS-HOTSPOT 
 
In de maand december zijn de 
kinderen van groep 7 en 8 een 
aantal keer uitgenodigd om een 
techniekles te volgen in het 
HOTSPOT-lokaal op de KTS in 
Voorhout. 
 
De HOTSPOT is een Smart 
Technology lokaal. Dit lokaal  is 
ingericht om de leerlingen van de 
KTS, maar ook leerlingen uit het 
basisonderwijs kennis te laten 
maken met de nieuwste technieken 
op het gebied van onder andere 
virtual en augmented reality, 3D 
printing en robotica. 
 
Tijdens het eerste bezoek leerden 
de kinderen over bandtransmissie, 
kettingtransmissies en 
tandtransmissies! 
 
Via computerprogrammering 
konden de kinderen een 
zelfgebouwd apparaat laten 
bewegen, geluiden laten maken en 
voorzien van (verkleurend) licht.  
Naast de technieklessen zullen we 
ook genieten van een lunch die 
georganiseerd wordt door de 
horeca-afdeling van de KTS. 
 

 
 

http://www.cjgcursus.nl/


Kerstmis op de Schapendel 

En toen ……. was het kerst! 

Vrijdagmiddag is de school weer in 

kerstsferen gebracht. In iedere klas 

staat een boom, in de aula staat de 

mooie kerststal onder een 

sterrenhemel en ook in de gangen 

kun je zien dat het kerst is. Maar je 

kunt het ook horen! Vanuit alle 

klassen klinken kerstliederen. Deze 

worden dit jaar ingestudeerd en 

begeleid door meester Warno. Hij zal 

dit ook doen tijdens de kerstviering 

op donderdag 17 december. We 

hebben dit jaar dus een echte 

dirigent! Wij zouden het leuk vinden 

als de kinderen in feestelijke kleding 

naar school komen. Omdat wij 

snappen dat u die prachtige 

optredens ook heel graag wil zien en 

horen, zullen we alles opnemen en 

op Schoudercom zetten. Zo hoeft u 

niets te missen! 

 

Een aantal activiteiten die op de 

Schapendel bijna een traditie zijn, 

kunnen dit jaar door corona helaas 

niet plaatsvinden. Zo zal er geen 

kerstdiner of ontbijt zijn en worden 

er geen kerststukjes gemaakt. Deze 

activiteiten kunnen we namelijk niet 

uitvoeren zonder de hulp van ouders 

en OV leden. De afspraak is echter 

dat we zo min mogelijk 

ouders/volwassenen in de school 

kunnen toelaten. Een lastige 

beslissing, maar die hebben we met 

het hele team gemaakt. 

Dat wil echter niet zeggen dat het 

kerstfeest minder feestelijk zal zijn. 

Er wordt volop geknutseld, gezongen 

en geluisterd naar mooie 

kerstverhalen. De laatste week 

krijgen alle groepen zelfs bezoek van 

Jozef en Maria! 

 

 

 

Alle kinderen zijn op donderdag 17 

december tot 14.45 uur op school. ’s 

Morgens vieren we met elkaar het 

kerstfeest in de aula. Daarna gaan de 

kinderen kerstkaarten maken voor 

mensen die eenzaam zijn tijdens de 

kerstdagen. Dat kunnen bekenden 

zijn voor de kinderen, zoals oma, opa 

of een buurvrouw.  

De rest van de kaarten worden door 

juf Mary naar Verzorgingshuis Sint  

Jeroen gebracht waar ze worden 

uitgedeeld. 

 ’s Middags kunnen de kinderen 

kiezen of ze naar de 

Kerstbioscoop gaan of liever een 

kleurplaat maken of een spelletje 

doen.  

Ze krijgen ook nog een leuke 

verrassing. We maken er een leuke 

kerstdag van!! 

De kinderen die niet overblijven, 

lunchen gewoon thuis. 

 

 

 

Wij wensen jullie 

allemaal hele 

fijne 

feestdagen! 

En een gelukkig 

en vooral 

gezond 2021 

 

Marja C., Sanny, Thijmen, 

Marjon, Danielle, Stephanie, 

Marja, Angelique, Lianne, 

Denise, Maaike, Marie-José, 

Mary, Jeanette, Renee, 

Sabine, Renske, Ingrid, 

Roland, Sjoerd en Evelijn. 


