
 
  

Agenda 

- Vrijdag 11 februari 
Vergadering 
leerlingenraad met 
Juf Renee (Evelijn 
afwezig) 
 

- 15 en 24 februari 
Rapportgesprekken 
 

- Donderdag 17 
februari 
Studiedag: Alle  
kinderen vrij! 
 

Afwezigheid Evelijn 
 
Morgen word ik geopereerd aan 
mijn hand. Niets ernstigs 
gelukkig, maar wel een ingreep 
waarvan het herstel om rust 
vraagt en ik dus even ‘pas op de 
plaats’ moet nemen.  
Dit betekent dat ik zeker t/m 14 
februari afwezig zal zijn. Daarna 
zal ik mijn werkzaamheden, 
afhankelijk van hoe het herstel 
verloopt, weer gedeeltelijk 
oppakken. Uiteraard ben ik voor 
calamiteiten via de mail te 
bereiken. 
 
Op school worden gedurende 
mijn afwezigheid de honneurs 
waargenomen door het MT. 
 

Maandag Angelique 

Dinsdag Marja C. 

Woensdag Marja C. 

Donderdag Angelique 

Vrijdag Marie-José 

 
Afwezigheid door Corona 
 
Marja van Duijn is deze week 
afwezig geweest i.v.m. Corona. Zij 
hoopt er vrijdag weer te zijn. 
Renee en Danielle hebben extra 
gewerkt om de groep op te 
vangen. Ook Lesley (lio stagiaire) 
heef een ochtend voor de klas 
gestaan. 
 
Sjoerd is helaas ook positief. 
Vrijdag zal groep 5/6 worden 
overgenomen door Mary 
(ochtend) en Renee (middag).  
Beterschap allemaal! 

Rapporten 

De rapporten van uw kind worden 

de dag voordat u het gesprek met 

de leerkracht(en) over het rapport 

heeft, in het digitale portfolio van 

uw kind gezet.  

U vindt het digitale portfolio in 

MOO onder de tegel ‘Portfolio’. 

 

De gesprekken vinden fysiek of 

online plaats. Dit kunt u deze 

week in SchouderCom aangeven. 

Heeft u niets ingevuld, dan 

verwachten wij u fysiek op school 

op een van de avonden. 

 
Maatregelen Primair Onderwijs 

https://www.rijksoverheid.nl/docu

menten/publicaties/2022/01/03/co

ronaregels-in-het-primair-en-

voortgezet-onderwijs-vanaf-10-

januari 

 

Er zijn momenteel veel kinderen 

afwezig omdat ze positief getest 

zijn. Ook onder de leerkrachten 

zien we dat de besmettingen 

toenemen.  

Laat uw kind thuis met (milde) 

klachten en test uw kind om 

mogelijke besmettingen op school 

en in de klas te voorkomen. 

Wij doen ons best om alles zo goed 

mogelijk op te vangen met elkaar. 

Helaas kan het soms voorkomen 

dat dit niet lukt en zijn wij 

genoodzaakt een groep naar huis 

te sturen. 

Wij hopen op jullie begrip! 
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Schapendel gaat voor GOED! 

N.a.v. gesprekken met het bestuur 

en onze adviseur Onderwijs en 

Kwaliteit kwam naar voren dat de 

Schapendel het goed doet! Dit 

wisten we natuurlijk al, maar de 

bevestiging is altijd fijn om te 

horen! 

De vraag van het bestuur was dan 

ook: ‘Willen jullie voor GOED 

gaan?!’ 

 

Voor GOED gaan betekent dat je 

de inspectie uitnodigt op school, 

n.a.v. een zelfevaluatie, om te 

laten zien dat je meer kan en doet, 

dan in het basisaanbod staat 

beschreven. 

Natuurlijk willen we dat! We zijn 

trost op onze school en het 

kwalitatief goede onderwijs dat 

wij geven. 

De zelfevaluatie is inmiddels 

geschreven en wordt bij inspectie 

ingediend.  

De kans is dus aanwezig dat we dit 

schooljaar nog een bezoekje 

krijgen van de inspectie       

 

Volgt u ons al op Facebook 

en Instagram? 
 

 
 

Kangoeroewedstrijd 2022 

De 29e editie van de 

Kangoeroewedstrijd vindt plaats 

op donderdag 17 maart.  

 

De inschrijving voor de 

W4Kangoeroewedstrijd 2022 is nu 

geopend! 

Je kunt je inschrijven via school tot 

en met vrijdag 18 februari, door je 

naam en het inschrijfgeld aan de 

juf of meester te geven. 

Iedereen kan meedoen met 

W4Kangoeroe! Vanaf groep 3 t/m 

VWO 6. Individueel of in duo’s.  

Meer informatie is te vinden op de 

website www.w4kangoeroe.nl.  

Lijkt het je leuk om mee te doen? 

Schrijf je dan snel in voor de 

Kangoeroewedstrijd 2022! De 

kosten zijn € 3,50 individueel en € 

6,- per duo.  

SchoolPleinSport 

 

Volgende week zullen de 

buurtsportcoaches er weer zijn na 

schooltijd op de maandag, dinsdag 

en donderdag!  

 

Alle kinderen zijn welkom om 

14.45 – 15.45 uur op het grote 

plein allerlei leuke sport- en 

spelactiviteiten te doen, onder 

begleiding van de 

buurtsportcoaches! 

Verbeterbord in de klas 

 

In groep 5/6 starten we elke dag 

met het verbeterbord.  

De leerlingen hebben zelf een 

doel bepaald waaraan zij willen 

werken. Ook hebben ze invloed 

gehad op de acties die nodig zijn 

om het doel te behalen. De 

vorderingen worden wekelijks 

gemeten en bijgehouden. 

Elke ochtend wordt er met een 

check-in gestart, waarbij de 

leerlingen aangeven hoe het met 

ze gaat.  

Onder het kopje ‘Successen’ 

worden met trots successen 

gedeeld. Soms zijn dat successen 

van thuis, maar ook vaak 

successen tijdens de lesdag 

komen op het bord.  

Alles samen leidt tot meer 

eigenaarschap, saamhorigheid en 

versterkt het leren.  
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