
Even bijpraten met… over de start  

Wat fijn dat we vanaf maandag weer gewoon alle kinderen in de klas hebben!  Zo kun-

nen we dit bijzondere schooljaar toch op een goede wijze samen afsluiten.  

We willen wel het belang benadrukken dat ouders zich houden aan de richtlijnen van 

het halen en brengen. Alleen de ouders van 1/2 mogen hun kind bij de deur afzetten, 

maar blijven dan niet op het schoolplein hangen. Anders kunnen we geen onderlinge 

afstand van 1,5 meter houden. Alle andere ouders nemen buiten het hek afscheid van 

hun kind en de kinderen van groepen 6 t/m 8 gaan zelfstandig naar school. 

We vinden het heel prettig om te ervaren dat ouders zich goed aan de richtlijnen hou-

den m.b.t. het thuishouden van kinderen met klachten. We hopen dat dit ook de laat-

ste weken van het schooljaar het geval zal zijn. 

Formatie 2020-2021 

Voor komend schooljaar is de formatie bekend: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal toelichtingen op bovenstaand schema: 

Nieuwsbrief  

09-06-2020 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

1/2 A Nadine Marijke Marijke Marijke Nadine 

1/2 B Ellen Ellen Annemarie Annemarie Annemarie 

1/2 C Marloes Marloes Marloes Nadine Marloes 

3A Kelly Kelly Nadine Kelly Kelly 

3B Bertine Bertine Bertine Saskia Saskia 

4 Yvonne Bianca Bianca Bianca Bianca 

5 Patrizia Patrizia Patrizia Naomi Naomi 

6 Aleta Aleta Aleta Yvonne Aleta 

7 Debora Debora Natasja Natasja Natasja 

8 Pascal Pascal Pascal Pascal Pascal of  

Debora 



In het overzicht ziet u 2 nieuwe namen staan: juf Yvonne Schouten komt als nieuw lid ons 

team versterken. Zij zal zich in het nieuwe jaar aan u voorstellen middels de nieuwsbrief. Juf 

Naomi Wolf is 4e-jaars Pabostudent die haar eindstage (WPO) bij ons op school zal lopen. Op 

de dagen dat zij voor de klas staat, zal een andere leerkracht achterwacht zijn. Ook zij zal zich 

in het nieuwe schooljaar aan u voorstellen. 

Juf Marleen zal haar directiedagen op maandag/dinsdag/woensdag/vrijdag hebben. Juf Ine-

ke zal haar IB-dagen op maandag/woensdag hebben. Daarnaast zal er op maandag/dinsdag/

woensdag weer een leraarondersteuner zijn; meester André de Moed. Ook hij zal zich in het 

nieuwe schooljaar aan u voorstellen in de nieuwsbrief. 

Juf Marijke zit nu nog op de ziektewet en is langzaamaan begonnen met re-integreren. Hoe 

dit proces gaat verlopen, is nu nog niet duidelijk. Het is al wel zeker dat zij na de zomervakan-

tie langzaamaan gaat beginnen met lesgeven. De dagen dat zij niet werkt, neemt juf Nadine 

groep 1/2 A over. Dat kan tot gevolg hebben dat groep 1/2C of groep 3A op deze dagen tijde-

lijk een andere juf krijgt totdat juf Marijke weer volledig aan het werk is.  

Oudergesprekken 

Vanaf vandaag kunt u zich weer inschrijven voor de oudergesprekken. Dit keer zullen deze 

telefonisch of via videobellen plaatsvinden. Een gesprek duurt 10 min. Voor de kinderen van 

groep 8 zijn er geen gesprekken. Het is een andere werkwijze dan gebruikelijk, maar we ho-

pen op deze manier toch met ouders een goede afronding van het schooljaar te hebben. 

Welkom… 

Op2 juni is Sem van der Kooi 4 jaar geworden! Op 3 juni is Pip de 

Vries (zusje van Sem gr. 3 en Fleur gr. 6) 4 geworden! Zij zitten 

nu allebei in groep 1/2C ‘de zingende zebra’s’ bij juf Marloes en 

juf Annemarie. We wensen 

Sem en Pip heel veel (leer)

plezier toe op de  

Dr. Schaepmanschool! 

Agenda… 

9 juni  Juf Ineke jarig! 

10 juni Juf Annelies jarig! 

12 juni Groep 1-4 facultatief wel school 

  (Dit was een vrije dag, maar doordat de  

  A4D niet doorgaat is een vrije dag niet  

  nodig. Deze dag mogen kinderen naar school) 

15 t/m 18     Oudergesprekken 

16 juni Juf Marijke jarig! 

21 juni Vaderdag 

25 juni Pleinfeest voor de kinderen onder schooltijd 

26 juni Rapporten mee naar huis 

Www.drschaepmanschool.nl 

of volg ons op Facebook: 

‘Dr. Schaepmanschool’ 



Nieuwe leden Medezeggenschapsraad (MR) gezocht 

Eén van de zittende MR leden uit de oudergeleding zal op korte termijn 

haar lidmaatschap beëindigen. Tevens vraagt het leerlingaantal van de 

Dr. Schaepmanschool om de toevoeging van een extra MR lid uit de ou-

dergeleding. Als MR zijn wij dan ook op zoek naar twee enthousiaste 

nieuwe ouders.  

Wat doet de MR? 

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten die meedenken over het beleid 

van de Dr. Schaepmanschool. Naast dat de MR op tal van zaken instemmings- of adviesrecht 

heeft is de raad een klankbord voor de directrice van onze school. 

Wat vragen wij van u? 

- Een nieuwsgierige, kritische en open houding. 

- Interesse in beleid en regelgeving m.b.t. het basisonderwijs. 

- Aanwezigheid bij de MR vergaderingen (5 vergaderingen per schooljaar) en eventuele           

voorbereidingstijd.  

- Flexibiliteit 

Wat bieden wij u? 

Lidmaatschap van een medezeggenschapsraad is vrijwilligerswerk. U doet het vanuit een gevoel 

van betrokkenheid bij het onderwijs van uw zoon of dochter. Echter kunt u binnen de MR erva-

ring opdoen met  vergaderen, besluitvorming en het vormen van beleid. Als u deze kennis of er-

varing al heeft kunt u deze actief inzetten voor onze school.  

Als MR-lid heeft u recht op scholing, in dit geval gaat het dan om de cursus Medezeggenschap.  

Interesse? 

Stuur voor 16 juni 2020 een korte motivatie naar mr.kbsdrschaepmanschool@aves.nl  

waarin u zich presenteert.  

Indien na 16 juni 2020 blijkt dat er meer kandidaten zijn dan de beschikbare plaatsen, zal er een 

verkiezing plaatsvinden waarbij alle ouders een stem kunnen uitbrengen. Uw korte motivatie zou 

hiervoor gebruikt kunnen worden. 

Wilt u meer informatie voordat u zich kandidaat stelt?  

Neem dan gerust contact op met André Hendriksen, Cristel 

Plender, Patrizia van de Werf of Pascal Vegterlo.   

mailto:mr.kbsdrschaepmanschool@aves.nl

