
Even bijpraten met… de MR (namens de MR) 

Dinsdag 4 februari heeft de MR vergaderd. Een (zin)volle vergadering. Er zijn veel zaken aan bod 

gekomen. We hebben het over lestijden gehad. Door onze huidige lestijden komen wij op jaar-

basis uren tekort voor 2 weken meivakantie in 2021. Daarom adviseren wij om de lestijden op 

woensdag te verlengen tot 12.15 uur.  

We hebben officieel de volgende documenten goedgekeurd: het aangepaste aannamebeleid, de 

Risico Inventarisatie en Evaluatie, het ondersteuningsdocument. We hebben gekeken naar de 

conceptvisie van het Kindcentrum. 

Een ander belangrijk gespreksonderwerp was de leerlingengroei op de Dr. Schaepmanschool. 

Hoe gaan we hiermee om? We hebben nagedacht over extra groepen, verbouwing van het ge-

bouw en uitbreiding van de MR (vanaf 200 leerlingen bestaat een MR uit 3 ouders/3 leerkrach-

ten). Juf Marleen houdt jullie op de hoogte van de eventuele veranderingen.  

We hebben het plan en de bijbehorende taken en kosten voor het nieuwe schoolplein bespro-

ken. Juf Marleen heeft jullie hier reeds over geïnformeerd. Wij als MR hopen dat jullie een  

dagdeel mee willen helpen om dit prachtige plan te realiseren.  Naast dat dit de saamhorigheid 

versterkt, scheelt de ouderhulp een flink stuk in de kosten. Het geld wat hiermee wordt  

bespaard, komt uiteraard weer op een andere manier ten goede aan onze leerlingen. 

Schooltijd woensdag 

Het advies van de MR om op woensdag de schooltijd te verlengen tot 12.15 uur zal in het team 

besproken worden. Zodra hier een definitieve keuze in is gemaakt, brengen wij u op de hoogte. 

Verzoek overblijf 

Namens de overblijf het dringende verzoek om kinderen die niet overblijven pas om 13.20 uur 

weer op school te laten komen. Nu zijn sommige kinderen al veel eerder aanwezig en hierdoor 

wordt de groep waarop men overzicht moet houden tijdens de overblijf te groot. Dit gaat ten 

koste van de veiligheid van deze groep kinderen, hetgeen niet wenselijk is. Alvast bedankt.  

Inspectiebezoek 

Op dinsdag 17 maart krijgen wij inspectiebezoek. Het be-

treft een themaonderzoek op spelling en beeldende vor-

ming. Voor deze vakken zullen er klasbezoeken worden af-

genomen, wordt er gesproken met teamleden en leerlingen 

en volgt er uiteindelijk een kort gesprek met de directie 

waarin de bevindingen besproken worden. Een mooie gele-

genheid om te laten zien wat we als school allemaal doen!  

Nieuwsbrief  
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Schoolfruit 

Deze week voor het  

EU-schoolfruit: 

- Grapefruit (let op met medicatie) 

- Halfbloed sinaasappel 

- Appel 

Eet smakelijk allemaal! 



Coronavirus 

Het coronavirus houdt de gemoederen behoorlijk bezig.  

Premier Mark Rutte deed al  een oproep om geen handen meer 

te schudden. Wij zullen hier als school gehoor aan geven.  

Verder zullen we ons als school houden aan de adviezen van 

het RIVM, net zoals alle Aves-scholen. Mochten er nieuwe  

maatregelen komen, dan houden wij u op de hoogte. 

Verkoop paaseieren/herbruikbare tasjes 

Per abuis zijn de formulieren voor de verkoop van paaseieren 

en herbruikbare tasjes in sommige klassen al meegegeven. 

Officieel start de verkoop pas a.s. vrijdag, maar geen probleem 

als er al gestart is met verkopen! 

Schoolplein 

Laten we samenwerken, want samen staan we sterker! Om de school een hoop kosten te bespa-

ren, kunnen we jullie hulp hard gebruiken om de Spetterende Schaepsheuvel te maken. Even ter 

verduidelijking: ook de kleuters zullen hier gebruik van gaan maken, dus hulp van alle ouders is 

zeer gewenst!  

De volgende fase klinkt heel zwaar, maar met elkaar valt dat reuze mee! Daarnaast is het ook nog 

eens hartstikke gezellig. In fase 2 koppelen we het regenwater af en maken we een waterbuffer 

onder de grond voor de toekomstige waterpomp. Dat doen we volledig onder begeleiding van  

specialisten en met bouwkraan en andere materialen. Zo bereiden we het plein voor op de laatste 

fase. Wij hopen op jullie medewerking!  

Inmiddels hebben zich voor 27 maart al 3 ouders opgegeven en voor 28 maart al 7 voor de och-

tend en 2 voor de middag. Wat fijn! We hebben echter wel minstens 10 ouders nodig. Dus wie 

komt ons helpen!? U kunt zich melden via Parro. Ook nu geldt: ‘Samenwerken, elkaar  

versterken!’ 

Welkom… 

Op 5 maart is Kay Meliesie 4 jaar geworden! Hij gaat nu naar groep 1/2 A van juf Marijke en juf  

Nadine ‘de vrolijke vlinders’. Van harte welkom Kay en een heel fijn (leer)tijd op de  

Dr. Schaepmanschool toegewenst! 

Agenda… 

17 mrt. Inspectiebezoek 

18 mrt. Open Dag van 9.00-11.30 uur 

22 mrt. Gezinsviering groepen 3/4 (9.00 uur IJsselmuiden) 

26/27 mrt. Inleveren formulieren verkoop paaseieren/tasjes 

27/28 mrt. Schoolplein fase 2 (8.30-12.30 uur of 13.00-17.00 uur) 



Verbinden 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 25, aflevering 3, thema 2 (16 mrt.-27 mrt. 2020) 

 

Soms kunnen mensen als los zand langs elkaar leven. Maar mensen kunnen ook hechte ge-
meenschappen vormen, omdat zij zich onderling verbonden weten.  

Waarom zouden mensen zich verbonden willen voelen met elkaar?  

 

Verbinden 

In dit thema onderzoeken de kinderen waarom de ervaring van verbondenheid onmisbaar is 
voor jezelf en waarom het belangrijk is dat je deel mag uitmaken van je groep. In de groep er-
vaar je dat je een band met elkaar opbouwt, dat je elkaar steunt als het even iets moeilijker 
gaat, dat je samen ergens voor gaat of samen iets viert. Verbondenheid met de ander is een 
voorwaarde voor een humane en solidaire samenleving waarin mensen er voor en met elkaar 
willen zijn. We willen het kinderen graag leren.  

 

Kinderen ervaren wat verbondenheid betekent 

In de onder-, midden- en bovenbouw leren kinderen dat in een gemeenschap ook normen en 
waarden met elkaar worden gedeeld. Zo weet je waar je aan toe bent en wat er van jou wordt 
verwacht.  

Zo wordt aan hen gevraagd van welke groepen zij allemaal deel uitmaken. Of welke waarden 
kinderen samen delen. Maar ook wordt de vraag voorgelegd of kinderen een groepslied zouden 
willen maken. Waarom wel en waarom niet? 

 

‘Verkeerd verbonden’ 

Als jouw opa of oma vroeger een verkeerde persoon aan de lijn kreeg, dan zei je: ‘Sorry, ver-
keerd verbonden!’. Je gaf de schuld aan de mevrouw of de meneer in de telefooncentrale. Die 
kon namelijk de stekker van het kabeltje in het verkeerde contact hebben gestopt (zie afbeel-
ding). Alle telefoonverbindingen verliepen via kabels. Tegenwoordig regelen we alles zelf met 
onze smartphones en komen we met de smoes ‘Verkeerd verbonden’ niet meer weg. Wij zou-
den ons de vraag kunnen stellen: wanneer zijn wij nu ‘verkeerd verbonden’ met iemand? 

 

De lachende berg 

Ook toont Trefwoord digitaal een prachtige animatie over ‘De lachende berg.’. De berg staat in 
het land van kommer en kwel, waar lachen verboden is, omdat de koning heel verdrietig is. 18 
jaar geleden stierf zijn allerliefste vrouw. Er kwam een lachvanger die alle lach uit de lucht 
heeft gezogen. De lach werd in potten gestopt. Die potten staan veilig in een berg, al 18 jaar. 
Maar er lijkt iets te veranderen…  

 

Verbondenheid in de Bijbel 

De inspiratie hiervoor vinden we in het Nieuwe Testament. Jezus zet zich voortdurend in om 
personen en groepen bij elkaar te brengen. In dit thema gaat het over ‘gewone’ mensen die 
steeds afstand houden  van ‘verwarde’ mensen. Over ‘gezonde mensen’ die deelnemen aan de 
samenleving en de ‘zieke’ mens die verborgen blijft. Jezus durft de melaatse, zieke mens aan 
te raken en te genezen. Jezus weet zich verbonden met mensen die kwetsbaar zijn in de sa-
menleving en biedt hen een nieuw perspectief.  

Niet alleen Jezus maar ook wij hebben deze opdracht gekregen van God. Je verbinden met de 
ander, zodat ieder erbij kan horen. Jezus is daarin ons voorbeeld.  


