
Even bijpraten... 

De laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.  

Een bijzonder jaar door de coronapandemie. Toch hebben 

we het schooljaar samen volbracht. We willen als school 

alle ouders/verzorgers hartelijk bedanken voor hun  

betrokkenheid, inzet en steun in het afgelopen schooljaar. 

Zonder jullie hadden we het niet kunnen doen. Voor nu 

allen een heel fijne zomervakantie toegewenst!  

Team Dr. Schaepmanschool 

Afscheid van juf Jentina 

Het einde van het schooljaar is alweer in zicht. Voor mij betekent dit afscheid nemen van de  

Dr. Schaepmanschool om volgend jaar naar een nieuwe (stage)school te gaan. Wat was het een 

fijn maar ook gek jaar. Ik ben vanaf het begin met veel enthousiasme ontvangen door zowel 

collega’s als de kinderen. De sfeer die in deze school hangt was ontzettend fijn om in te mogen 

werken en leren, want wat heb ik veel mogen leren! Helaas ging dit jaar niet helemaal zoals  

gepland door de verspreiding van het coronavirus maar gelukkig heb ik het jaar toch mogen 

afmaken met de kinderen gewoon op school. Ik wil alle ouders, kinderen en collega’s  

ontzettend bedanken die deel uitgemaakt hebben van mijn leerproces als leerkracht.  

Ik heb een super leuk en fijn jaar gehad. Met vriendelijke groet juf Jentina Jongman-Smit 

Afscheid van juf Marije 

Het einde van dit schooljaar is in zicht en dat betekent voor mij 

afscheid nemen van deze school. Ik heb dit jaar ontzettend veel 

geleerd van de kinderen, de ouders en mijn collega’s en daar 

ben ik dankbaar voor. Het was een jaar dat ik om meerdere  

redenen nooit zal vergeten. Ik heb het op deze school  

ontzettend naar mijn zin gehad. Volgend jaar start ik met de 

studie orthopedagogiek in Utrecht. Wie weet komen we elkaar 

in de toekomst nog een keer tegen… Tot ziens! Juf Marije  

Afscheid van kinderen 

Aan het einde van het schooljaar nemen we ook afscheid van kinderen. Zo zijn Stefano en  

Waylon (groep 1/2A) verhuisd en gaan zij na de zomervakantie naar het Scala. Ackisha en Alissa 

zijn verhuisd naar Zwolle en gaan na de zomervakantie naar het Atelier in Zwolle. We wensen 

hen allen een heel fijne tijd toe op hun nieuwe school! 
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Daarnaast gaan er ook kinderen naar het voortgezet onderwijs! Naar het Ichthus College zullen 

gaan: Kyan D., Sarah, Pieter Silvia, Kim, Shenna, Tess, Max, Jamie en Rafaël (gr. 7).  

Naar het Almere College gaan: Karam, Semih, Frank, Marloes, Jens, Lars, Viggo, Daphne, Myrthe, 

Michele, Lotte, Kyan S., Frédérique. Naar het Pieter Zandt gaat Daniëlla.  

We willen alle kinderen bedanken voor de fijne tijd, hen een goede tijd op het voortgezet  

onderwijs toewensen en zeggen tegen hen ‘Tot ziens!’ 

Afscheid gezinnen 

Met het vertrek van bovenstaande kinderen, nemen we ook afscheid van een aantal gezinnen; 

fam. Kilsdonk, fam. Decaster, fam. Vermeer, fam. Dasdemir, fam. Diender, fam. van Dijk, fam. 

Duiveman, fam. Glastra, fam. van der Meulen, fam. Rosheuvel, fam. van der voorde, fam. de Vries, 

fam. van der Werf. We willen deze gezinnen bedanken voor het vertrouwen dat zij in de school 

hebben gehad en bedanken voor de fijne samenwerking. Samen hebben we de  

Dr. Schaepmanschool gemaakt tot onze school! #Samenwerkend! 

Nieuwe website 

Vanaf volgende week gaat de nieuwe website online! Het adres blijft hetzelfde:                    

            www.drschaepmanschool.nl  

Pleinfeest voor de kinderen 25 juni 

Wegens de richtlijnen van het RIVM is het helaas niet mogelijk om het pleinfeest op de  

gebruikelijke manier te houden. Ouders mogen immers niet op school komen en klassen  

moeten gescheiden blijven. Toch heeft de pleinfeestcommissie een mooi alternatief bedacht:  

Op donderdag 25 juni zal er een pleinfeest zijn voor de kinderen onder schooltijd.  

Voor de onderbouw (groepen 1-4) zal er op de ochtend een programma zijn waarbij kinderen in 

workshops gaan dansen, drummen, bellenblazen en op het springkussen mogen. Voor de  

bovenbouw (groep 5-8) is er op de middag een programma waarbij de kinderen een speurtocht 

hebben, op het springkussen mogen, en workshops bellen  

blazen en drummen krijgen. Het belooft een prachtige dag te 

worden, dus het dragen van luchtige kleding en zonnebrand is 

van groot belang en een waterflesje meenemen is ook handig! 

Op deze manier kunnen de kinderen het schooljaar toch op een 

leuke manier afronden. We willen de pleinfeestcommissie dan 

ook ontzettend bedanken dat zij dit feest georganiseerd heeft! 

Doordraaien donderdag 2 juli 

Op donderdag juli gaan we een dagje doordraaien: alle kinderen gaan dan al een dag met hun  

nieuwe klas in het nieuwe klaslokaal draaien. Zo hopen we eventuele spanningen voor het nieuwe 

schooljaar weg te nemen. Kinderen die na de zomervakantie overstappen op onze school, zullen 

dan ook aansluiten. We wensen de kinderen en leerkrachten een fijne doordraaidag toe! 



Rekenmethode 

Dit schooljaar zijn we bezig geweest met het uitzoeken van een nieuwe rekenmethode. De oude reken-

methode ‘de Wereld in Getallen’ was toe aan vervanging. Uit de vier methoden die op dit moment op 

de markt zijn, hebben we er drie nader bekeken en hiervan een uitleg gehad van de uitgeverijen.  

Uiteindelijk hebben we gekozen voor Pluspunt van Malmberg, een interactieve methode die goed past 

bij onze visie. De methode heeft veel aandacht voor het inoefenen en automatiseren van basisvaardig-

heden en er is volop aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden (Toekomstgericht). Kinderen leren 

zelfstandig nadenken en worden zo eigenaar van hun eigen leerproces (Leer-Kracht). In de methode 

zijn de spellen van ‘Met sprongen vooruit’ geïntegreerd. Hier werken we als school al mee. Zo worden 

er, naast het aanbod vanuit de methode, ook in spelvorm vaardigheden geoefend (Samenwerking).  

Gezocht: iemand die helpt met het onderhoud van het groen 

De eerste weken van de zomervakantie zullen de plannen die we in februari-april hadden voor het  

bovenbouwplein dan eindelijk uitgevoerd gaan worden. Door de coronapandemie heeft deze ontwik-

keling wat vertraging opgelopen, maar nu gaat het dan toch gebeuren! Dat betekent dat we in het 

nieuwe schooljaar een mooi bovenbouwplein hebben met planten/bomen, waterpomp en zo meer. 

Een plan waar destijds alle kinderen over hebben nagedacht en wat nu gerealiseerd gaat worden.  

Om het plein ook mooi groen te behouden, heeft een aantal kinderen zich opgegeven om hiermee aan 

de slag te gaan. Ook juf Annelies (conciërge) zal zich hiermee bezig houden. Het zou heel fijn zijn, als 

we aan deze club ook nog wat volwassenen kunnen toevoegen. Dit mogen ouders/verzorgers zijn, 

maar ook andere betrokkenen. Wie o wie heeft affiniteit met groen en wil dit oppakken samen met juf 

Annelies en de kinderen? U kunt zich opgeven bij juf Marleen!  

Welkom… 

Op 10-6 is Tygo Proost 4 jaar geworden. Op 14-6 is Talha Avci 4 jaar 

geworden! Zij zitten nu in groep 1/2 B ‘de toffe tijgers’ bij juf  

Annemarie en juf Ellen.  Op 13-6 is Isra Gurler (zusje van Tekin in 

groep 1/2 B) 4 jaar geworden. Zij zit nu bij juf Nadine en juf Marijke in 1/2A ‘de vrolijke vlinders’!  

Vanaf 15 juni zit Giuliano Paparo in groep 3! Hij is naar Kampen verhuisd en zit nu bij juf Bertine en juf 

Kelly in de klas! We heten alle vier de kinderen van harte welkom op de Dr. Schaepmanschool en  

wensen hen een heel fijne (leer)tijd toe! 

  Agenda… 

  25 juni Pleinfeest kinderen onder schooltijd 

  26 juni Alternatieve rapporten mee naar huis 

  29 juni Generale repetitie musical groep 8 voor gr. 5/6/7 

  30 juni Musical groep 8 in de Stadsgehoorzaal 

              18.15 uur eerste voorstelling, 20.45 uur tweede voorstelling  

  1 juli  Groep 8 vrij 

  2 juli  Doordraaidag groep 1-7 (groep 8 vrij) 

  3 juli  Alle kinderen 12.00 uur vrij! Zomervakantie t/m 14 aug. 


