
Even bijpraten met… over coronaperikelen  

Op zondag 15 maart kregen we van premier Rutte te horen dat de scholen dicht  

moesten. Dat was de start van een turbulente tijd... 

We begonnen met een flink thuiswerkpakket gericht op herhaling. Daar kon ieder kind 

3 weken mee aan de slag. De maatregel van gesloten schooldeuren werd verlengd en 

dus kwam de overgang naar Microsoft Teams. Hierbij kregen kinderen online instructie 

en opdrachten en was er weer tijd om met elkaar te spreken via video-oproep en chat. 

Als premier Rutte vervolgens op 21 april bekend maakt dat de scholen 11 mei weer 

open mogen, begint het geregel en herorganiseren van onze school. Nu gaan we een 

nieuwe tijd in, waarbij we een combinatie maken van thuisonderwijs en les op school 

krijgen binnen de regels van de zogenaamde ‘anderhalvemetersamenleving’.  

Deze coronamaatregelen vragen veel van iedereen. Niet alleen van kinderen, maar ook 

van ouders en leerkrachten. Fijn om te zien hoe flexibel en veerkrachtig eenieder hier-

mee omgaat. We hebben afgelopen 2 maanden succesvol kunnen doorlopen met alle 

hulp en begeleiding van ouders/verzorgers en andere betrokkenen bij ieder gezin. We 

zijn dan ook dankbaar voor alle support die zij de kind(eren) hebben gegeven. Ook zijn 

we dankbaar voor alle leuke berichtjes die wij als team hebben mogen ontvangen. Fijn! 

Al bij al konden we gisteren en vandaag de kinderen weer begroeten op school. Wat is 

het prettig om na 2 maanden weer kinderen in de klaslokalen te zien!  We willen er sa-

men met kinderen en ouders/verzorgers een mooie laatste periode van schooljaar 

2019-2020 van maken. Er zullen dingen anders lopen dan gewoonlijk, sommige activi-

teiten kunnen niet doorgaan door de corona en de richtlijnen zullen vast nog tussen-

tijds aangepast worden, maar laten we er vooral samen een mooie tijd van maken!  

 

Nieuwsbrief  

12-05-2020 



Groep 8 

De vrouw van meester Pascal is begin juni uitgerekend. Als zij bevalt, heeft meester Pascal 1 week 

verlof. Hoe we deze week opvangen, zal mede afhankelijk zijn van het tijdstip wanneer dit verlof 

gaat plaatsvinden. Zodra we meer weten, houden we ouders van groep 8 op de hoogte. 

Het kamp van groep 8 vond in mei plaats. Dat kon helaas niet doorgaan. We wachten nu de richtlij-

nen van het RIVM na 1 juni en het standpunt van het crisisteam van Aves af om te kunnen bepalen 

wat nog mogelijkheden zijn voor een schoolkamp van groep 8. Zodra we hier meer over weten, 

houden we ouders en kinderen op de hoogte.  

Samen met de kinderen van groep 8 hebben we besloten wel een musical te gaan inoefenen. Dit zal 

wel in kortere tijd moeten gebeuren en daarom hopen we dat ouders thuis ook met hun kind willen 

oefenen. De musical zal waarschijnlijk in 3x opgevoerd gaan worden voor ouders, om ons aan de 

richtlijnen van maximaal 30 personen in een ruimte te houden. Uiteraard houden we hierbij ook de 

veranderende richtlijnen van het RIVM aan dus zal t.z.t. duidelijk worden hoe we de musical gaan 

organiseren. We proberen in ieder geval de kinderen van groep 8 een mooie afsluiting van 8 jaren  

Dr. Schaepmanschool te geven! 

Groep 2 

Na de zomervakantie zullen we starten met 2 groepen 3. Dat betekent dat de huidige kinderen van 

groep 2 over 2 groepen verdeeld gaan worden. Dit verdeelproces willen we met zorg doorlopen. 

Ouders/verzorgers van groep 2 ontvangen vandaag/morgen een aparte brief over hoe dit proces zal 

verlopen. Daarnaast kunnen zij met hun kind in gesprek over voorkeuren voor vriendjes/

vriendinnetjes. Deze informatie zal mee worden genomen bij het indelen van de groepen. Als ou-

ders/verzorgers nog informatie hebben die van belang is bij het proces, kunnen zij dit voor 25 mei 

bij de leerkracht neerleggen. We verwachten de definitieve verdeling op 11 juni bekend te maken 

aan ouders/verzorgers. 

Continurooster 

Zoals u heeft gemerkt, hanteren we nu door het coronavirus een continurooster. Deze werkwijze 

zal waarschijnlijk de komende maanden gehanteerd worden. Niet omdat we als school op een con-

tinurooster over willen, maar omdat we hiermee de kans op besmettingen verkleinen. Welke gevol-

gen dit gaat hebben voor bijvoorbeeld de lestijden, de BSO of de schooldagen, wordt op dit mo-

ment bekeken. Uiteraard wordt dit alles met de MR besproken. Zodra we hier meer informatie over 

hebben, houden we u op de hoogte.  

Welkom… 

In de afgelopen tijd is er een aantal kinderen 4 geworden. Dat betekent weer 

nieuwe vriendjes en vriendinnetjes!  Bij de vrolijke vlinders verwelkomen we 

Shadé de Ruijter (zusje van Jairo in groep 4), Mees IJzerman (broertje van Jens 

groep 1/2A) en Loïs van Schoot (zusje van Thomas groep 1/2B). Bij de toffe  

tijgers verwelkomen we Fynn Wesselink, Kaj van Dalen, Zayn Stijf en Jayson 

Hendrinks (broertje van Jayden groep 5). Bij de zingende zebra’s verwelkomen 

we Twan Dekker, Max van Bruggen en Alishia Otten. Welkom allemaal op de  

Dr. Schaepmanschool en een heel fijne (leer)tijd toegewenst!!! 



  Agenda… 

  13 mei  Juf Jentina jarig! 

  18 mei  juf Ellen jarig! 

  20 mei  Avesdag, kinderen vrij! 

  21/22 mei  Hemelvaart, kinderen vrij! 

  1 juni  Pinksteren, kinderen vrij! 

GMR zoekt enthousiaste ouders 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met zaken die 

van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen van Stichting Aves en heeft als offici-

eel adviesorgaan instemmingsrecht op veel beleidsterreinen.  

De GMR streeft naar goed onderwijs en het waarborgen van de belangen van kinderen, 

ouders en personeel van de stichting.  

 

De GMR is samengesteld uit twaalf leden (zes leerkrachten en zes ouders) die samen alle 

scholen van Stichting Aves vertegenwoordigen en kent een evenwichtige verdeling tussen 

de openbare, de katholieke/oecumenische en de protestants-christelijke identiteit.  

Binnen de oudergeleding zijn twee vacatures ontstaan. We zoeken daarom  

 

ENTHOUSIASTE OUDERS (openbaar en katholiek) 

 

bij voorkeur met kennis op het gebied van financiën en/of ICT, met een openbare en een 

katholieke/oecumenische achtergrond, om de GMR van Aves te komen versterken. 

 

Meld je aan! 

Ben jij die enthousiaste ouder/verzorger, verbonden aan een van de Aves scholen, die 

mee wil denken op bestuurlijk niveau, heb je een proactieve houding en ben je in de gele-

genheid om tijd te investeren in leesvoorbereiding en het bijwonen van vergaderingen 

(ongeveer tien keer per jaar op woensdagavond)?  

 

Stuur dan voor 31 mei 2020 je motivatie en achtergrond naar gmr@aves.nl.  

Bij meerdere aanmeldingen worden de GMR-leden via een verkiezing gekozen. 

 

Volg ons ook op Facebook: ‘Dr. Schaepmanschool’! 
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