
 

Agenda 

Donderdag 10 juni 

Schoolreis gr. 1 t/m 7 

 

Donderdag 10 juni 

Groep 8 op Kamp! 

 

Maandag 14 juni 

Juffendag!  

Alle juffen en meesters 

vieren hun verjaardag. 

 

Vrijdag 18 juni 

Studiedag! 

Alle kinderen vrij! 

 

Zondag 20 juni 

Vaderdag 

 

Maandag 28 juni 

Rapporten worden 

verstuurd via 

SchouderCom 

 

Dinsdag 29 juni & 

donderdag 1 juli 

Gespreksavonden 

 

 
 

Verkeersexamen groep 7 en 8 

Op 31 mei deden de kinderen van 

groep 7 en 8 mee met het 

fietsexamen.  De wethouder en 

jeugdburgemeester gaven het 

startsein. Alle kinderen slaagden 

al eerder voor hun theorie-

examen. Nu werd de praktijk 

getoetst. Over een afstand van 

3,5 km moesten de kinderen laten 

zien dat ze op een veilige wijze 

deel kunnen nemen aan het 

verkeer. De uitslag laat nog even 

op zicht wachten. 

 

Sparen voor boeken bij 

boekhandel van der Meer 

Hoe werkt de Scholenspaarpot? 

Eigenlijk werkt het precies 

hetzelfde als de spaaractie die 

normaal gesproken alleen in de 

Kinderboekenweek wordt 

gehouden. Niet alleen school zélf 

kan sparen voor een kinder- 

boeken tegoed, maar ook 

(groot)ouders van de leerlingen.  

Koop kinder- en jeugdboeken bij 

boekhandel van der Meer, geef 

als referentie de naam op van de 

betreffende school waar je voor 

wilt sparen ( Schapendel      ) en 

van der Meer zorgt dat 10 % van 

het bedrag in de spaarpot van de 

school belandt. 

Boekendoos 

De kinderen van groep 6/7 maken 

van hun lievelingsboek een 

boekendoos.  

Via een stappenplan maken de 

kinderen allerlei opdrachten over 

het boek, zoeken ze voorwerpen die 

bij het boek horen, zoeken ze 

informatie over de schrijver en 

illustrator, schrijven ze een 

samenvatting en versieren ze de 

doos met bij het boek passende 

elementen. Vanuit de aangeklede 

doos vertellen de kinderen 

vervolgens over het boek aan de 

klas.  

Zo zijn kinderen op een creatieve 

manier bezig met boek- en 

leespromotie. Daarnaast werken 

kinderen aan hun 

presentatievaardigheden. De 

boekendozen zien er aantrekkelijk 

uit en stimuleren daarmee andere 

kinderen in de klas om ook de 

boeken te gaan lezen.  

 

 



Formatie schooljaar 2021-2022 

Eindelijk kunnen we jullie meer 

informeren over de formatie van 

volgend schooljaar.  

Schooljaar 2021-2022 kunnen wij, 

net als dit schooljaar,  5 groepen 

formeren. 

Groep 1/2 

Groep 3/4 

Groep 5/6 

Groep 6/7 

Groep 7/8 

 

 

Welke leerkrachten er voor de 

groepen staan is nog niet helemaal 

duidelijk. Er zijn verschillende 

factoren die dit proces beïnvloeden. 

Volgende week gaan we met het 

team hiernaar kijken. Wij hopen 

jullie hier z.s.m. over te kunnen 

informeren. 

Zoals wellicht bij jullie bekend gaat 

Sanny van den Haak ons verlaten. Na 

jaren op de Schapendel gewerkt te 

hebben, gaat zij de school verlaten 

en genieten van haar welverdiende 

pensioen. 

Stephanie van Dijk en Marjon 

Salman hebben aangegeven toe te 

zijn een nieuwe uitdaging. Marjon 

heeft een nieuwe baan op de 

Willibrordschool in Lisse en zal daar 

als leerkracht van groep 2/3 aan de 

slag gaan. 

Stephanie van Dijk heeft per 1 

augustus een nieuwe baan. Ze gaat 

werken op OBS ’t Joppe in Nieuw-

Vennep.  

 

We gaan deze collega’s enorm 

missen, maar na 16 jaar Schapendel, 

is het goed om een nieuwe stap te 

zetten. Van deze 3 top juffen zullen 

wij uiteraard op gepaste wijze 

afscheid nemen. 

Door het vertrek van 3 leerkrachten 

kunnen wij een fulltime leerkracht 

aannemen. Wij zijn in gesprek met 

een geschikte kandidaat, waar wij u 

hopelijk binnenkort verder over 

kunnen informeren. 

Sjoerd van Veen, zal volgend 

schooljaar, naast zijn taken als ict’er,  

1 dag voor de groep staan. Marja 

van Duijn zal ook uitbreiding krijgen 

waardoor zij tenminste voor 3 dagen 

op school te vinden is.  

Op de studiedag van 18 juni gaan wij 

met het team naar de groepsindeling 

kijken. In de week van 25 juni zullen 

wij u hier verder over informeren. 

 

IEP Eindtoets 

Eind april hebben de leerlingen van 

groep 8 de IEP Eindtoets gemaakt.  

De uitslag is inmiddels bekend. Wat 

heeft iedereen het goed gedaan!  

De Schapendel heeft een 

gemiddelde score van 81,8. Het 

landelijke gemiddelde ligt op 79,7. 

We mogen trots zijn op het behaalde 

resultaat! 

 

 

 

Vanuit de MR 

De MR heeft op 26 mei 

vergaderd.  

De volgende punten zijn aan bod 

gekomen: 

• NPO gelden 

Iedere school in Nederland krijgt 

de komende tijd subsidie vanuit 

de overheid voor een 

kwaliteitsimpuls.  Op de 

Schapendel wordt hard gewerkt 

aan een schoolscan en wordt er 

nagedacht over hoe het geld het 

beste ingezet kan worden. De 

MR heeft moet dit plan 

binnenkort goedkeuren.  

• Leerlingenraad 

We zijn van plan om volgend jaar 

te starten met een leerlingen-

raad om de kinderen van de 

bovenbouw te laten meedenken 

met de ontwikkelingen binnen de 

school.  

• Reglement 

We hebben het MR reglement en 

huishoudelijk regelement 

aangepast.  

Zijn er vragen voor de MR of heb 

je ideeën, stuur deze dan naar de 

mailbox van de MR. 

 Of spreek één van de leden aan! 

 

 


