
 
 

Agenda 

Dinsdag 6 sept.  
Startgesprekken 
 
Woensdag 14 
september 
Open Dag! 
Van 9.00 tot 12.00 
staat de deur open 
voor 
Nieuwe Ouders! 
 

Donderdag 15 

september 

Groep 4/5 bezoek 

Museum Oud 

Noordwijk 

 

19 t/m 23 september 

Verkeersweek 

 

Woensdag 28 

september 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

 

Traktaties 

Is uw kind jarig?  

Dan maken wij er in de klas van uw 

kind natuurlijk een feestje van! 

Trakteren mag!      En vanaf dit 

schooljaar mogen de kinderen de 

kassen weer rond als zij jarig zijn! 

Wilt u bij de traktatie van uw kind 

ervoor zorgen dat het  

Contactgegevens SchouderCom 

Wilt u, naast het controleren van de 
toestemmingsvragen in 
SchouderCom, ook even kijken of uw 
adresgegevens en noodnummers 
nog goed in SchouderCom staan? 

 

 

Vrijwilligers gezocht Taalcafé 

Net zoals vorig schooljaar zal op 

de vrijdag het Taalcafé weer 

gestart worden bij ons op school. 

Wij zijn opzoek naar vrijwilligers 

die af en toe op de vrijdag 

(gedurende 1 tot 1,5 uur) 

aanwezig willen zijn in ons 

Taalcafé. We helpen anderstalige 

ouders met het begrijpen van de 

bijvoorbeeld de Nieuwsbrief en 

andere schoolse zaken. Dit onder 

het genot van koffie, thee en veel 

gezelligheid!   

 

Informatie nieuwe groep 

Via de leerkracht van uw kind heeft 

u via SchouderCom een 

informatieblad ontvangen met 

daarin belangrijke informatie over 

de groep.  

De informatie die hierop 

beschreven staat is tijdens de 

informatieavond en in de klas met 

de kinderen besproken. 

 

Op tijd beginnen 

We vinden het fijn om op tijd met 
de lessen te beginnen. 
De deuren gaan om 8.20 uur open 
en de school start om 8.30 uur. 
Kinderen hebben vaak wat tijd 
nodig om hun jas op te ruimen en 
tas leeg te maken. 
 
Wilt u daarom zorgen dat uw kind 
voor 8.30 uur in de school is? 

 

  

TSO 

Afgelopen week heeft u het 

betaalverzoek ontvangen voor de 

overblijf (TSO).  

Maakt uw kind geen gebruik van de 

TSO, dan horen wij dit graag z.s.m. 

(voor 15 september). Uw zal  uw 

kind dan gedurende de overblijf 

(12.30 tot 13.00) op moeten halen.  

 



 

 

Luizenzak  

 

Alle kinderen hebben dit jaar 
een nieuwe luizenzak 
gekregen. Is de luizenzak kwijt 
of kapot? De luizenzakken zijn 
op school te koop voor  € 4,00 
p/st.  

Pen van school  

Vanaf groep 4 zijn de 
kinderen, afhankelijk van hun 
motoriek, er aan toe om met 
een pen te schrijven. Alle 
kinderen krijgen eenmalig een 
pen  van school. Mocht uw 
kind de pen kwijtraken, of hij 
is stuk, dan kunt u zelf een 
nieuwe pen aanschaffen. Op 
school verkopen wij de 
pennen voor  € 3,50 p/st.   

Oordopjes 

Voor alle kinderen worden 
eenmalig oordopjes 
aangeschaft. Zij gebruiken 
deze tijdens de lessen van 
Snappet of bij het werken op 
de Chromebooks.  Mocht uw 
kind de oordopjes kwijt raken 
of ze zijn stuk, dan vragen wij 
graag zelf nieuwe aan te 
schaffen. 

 

Gesprekken 

Hieronder vindt u een overzicht van de gesprekken.  De precieze data zijn 

terug te vinden in de jaarkalender op SchouderCom. 

1 sept. 
6 sept. 

Startgesprekken 
Groep 1 -8 

Alle ouders worden 
uitgenodigd 
 

16 feb.  
21 feb. 

Rapportgesprekken 
Groep 1-8 
 
Groep 8 definitief 
adviesgesprekken 
 

Alle ouders zijn welkom. 
 
Ouders & leerlingen zijn 
hierbij aanwezig 
 

22 juni 
27 juni 

Rapportgesprekken 
Groep 1-7 
 
Groep 7 
Voorlopig  
adviesgesprekken 
 
Groep 6  
Pré- 
adviesgesprekken 
 

Alle ouders zijn welkom. 
 
Ouders & leerlingen zijn 
hierbij aanwezig 
 
Ouders & leerlingen zijn 
hierbij aanwezig 
 

 

 

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 23 januari t/m 10 
februari 2023 en 30 mei t/m 12 juni 
2023.  
 

 

Fruitdagen & Water  
Net als voorgaande jaren zijn de 

dinsdag en de donderdag 

fruitdagen. Wij gaan er vanuit dat 

op deze dagen ieder kind een stuk 

fruit/groente mee heeft als 

pauzehapje. Wij vragen u geen 

snoep mee te geven naar school.  

Iedere leerling heeft een 

waterbidon in de klas.  

Heeft u deze nog thuis liggen? 

Neem deze dan graag weer mee 

naar school.  Op deze manier 

willen wij kinderen stimuleren om 

water te drinken. Water is gezond, 

lekker en goed voor je lichaam. 

Water drinken bevordert de 

gezonde leefstijl!  

 

http://www.schapendel.nl/


Wij wensen jullie 

alvast een fijn (GP) 

weekend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek Omar en Eveline 

Afgelopen woensdag hebben 

we bezoek gekregen van Omar 

en Eveline (CvB). Een informeel 

bezoek van hen, om een kijkje 

te nemen op de scholen.  

In alle klassen hebben ze een 

les bijgewoond en kinderen aan 

het werk gezien. Er werden 

gesprekken gevoerd met elkaar 

en zelfs een toren gebouwd. Juf Danielle jarig 

Juf Danielle is 50 geworden 

afgelopen dinsdag! 

Wat is zij verrast door de 

kinderen uit de klas!  

Ook is ze door alle klassen van 

de school toegezongen, wat een 

feestje! 

Dank jullie wel! 

Omgangsnormen 

 

 

 

Een veilig leef- en werkklimaat is 

van groot belang bij ons op 

school. 

Vandaar dat wij ons houden en  

elkaar aanspreken op 

onderstaande schoolafspraken. 

 

• Wat ik doe is goed 

voor de groep 

 

• Ik respecteer de ander 

hoe hij is 

 

• Ik doe mijn werk zo 

goed als ik kan 

 

• Ik zorg goed voor 

mijzelf, school, 

materiaal en mijn 

omgeving 

 

 

Wie werken er op de Schapendel? 

Groep 1/2 
 

Marja van Duijn 
Noa Blischke 

Groep 2/3 Danielle van der Meulen 
Renee van Kan 

Groep 4/5 Angelique  Schreuder 
Sjoerd van Veen 

Groep 6/7 Denise Sep 
 

Groep 7/8 Mary van Schie 
Marie-José Buur 

 

Directie Evelijn Sanders 

Intern begeleider Marja Compier 

Beeldende Vorming Jeanette Altorf 

Gym Sabine Mussert 

Conciërge Roland van Wetten 

Administratie Ingrid Wijnands 

Onderwijsassistent Renske Hofland 

ICT Sjoerd van Veen 

 

 


