
Even bijpraten… 

Maandag mochten we alle kinderen weer verwelkomen op school. Wat fijn om iedereen weer 

te zien en de leuke vakantieverhalen te horen! De klassen zijn druk bezig met sociale groeps-

processen, waarbij de Kanjertraining natuurlijk centraal staat. Het belooft weer een gezellig 

schooljaar te worden. 

Ook het nieuwe schoolplein zorgt voor veel speelplezier. Wat fijn om te zien! Doordat het gras 

nog niet goed opgekomen is (door de grote droogte afgelopen weken), is de grond wel wat 

modderig. Goed om hier rekening mee te houden met kleding- en schoenkeuze van  

kinderen. Kinderen mogen gerust laarzen op school zetten voor de pauze.  

We wensen iedereen een heel fijn, mooi, leerzaam schooljaar toe! 

 

Even voorstellen… juf Yvonne 

Mijn naam is Yvonne Schouten-Meijers, 14 jaar leerkracht in het  

basisonderwijs, waarvan 12 jaar op een Jenaplanschool in Lelystad. 

Een geweldige school, team en visie, maar na 12 jaar had ik toch de 

behoefte om mijn rugzak ook elders weer verder te vullen en me 

verder te ontwikkelen.  

De Dr. Schaepmanschool trok mijn interesse mede door de visie en de ontwikkeling die het 

doormaakt. Het afgelopen schooljaar heb ik me op mijn vrije dagen aangemeld om in te vallen 

en voelde daarbij een goede klik en fijne sfeer. Vanaf dit schooljaar mag ik echt deel gaan uit-

maken van het team. Je kunt me in verschillende groepen vinden: op maandag in groep 4 en 

op donderdag in groep 6. De woensdag is een vaste invaldag bij stichting AVES, maar voorlo-

pig ben ik op die dag te vinden in groep 3A.  

Hoe zou ik mezelf verder omschrijven? Betrokken, gestructureerd, gezellig, creatief en 

open. Ik word enthousiast van het thematisch werken binnen wereldoriëntatie en doe graag 

groepsvormende activiteiten en spellen binnen een groep. Samen leren en plezier maken. Ik 

heb er zin in! 
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Oudercontact 

Door de corona geldt nog steeds het beleid dat ouders alleen met een afspraak de school mogen 

betreden (als zij de checklist hebben ingevuld en alle vragen met ‘nee’ hebben beantwoord). Dat is 

anders dan dat we gewend zijn, maar helaas door corona nu wel de werkelijkheid. Daarom hebben 

we het oudercontact nu op de volgende wijze georganiseerd (dit kan uiteraard aangepast worden 

met nieuwe coronamaatregelen). 

 Parro: Ouders kunnen via Parro berichten aan de leerkracht doen. Als een mondelinge toe-

lichting nodig is, kunnen ouders een afspraak met de leerkracht maken.  

Alleen als de afspraak door de leerkracht bevestigd is en de vragen van de checklist allemaal 

met ’nee’ zijn ingevuld, kan de afspraak doorgaan. 

 Oudergesprekken: Dit schooljaar hebben we om de 7 weken oudergesprekken. Deze gesprek-

ken zijn NIET verplicht. Er is alleen een gesprek als de leerkracht of de ouder dit nodig vindt. 

Het uitnodigen hiervoor gaat (zoals gebruikelijk) via Parro.  

Door vaker de mogelijkheid tot oudergesprekken te geven, willen we als school proactief 

werken. Deze gesprekken duren 15 minuten, zodat we meer tijd hebben voor diepgang. We 

willen benadrukken dat het de bedoeling is, dat ouders minder tussendoorgesprekjes aanvra-

gen, maar echt gebruik maken van deze 7-wekelijkse gesprekken. Zo kunnen we meer plan-

matig werken, hetgeen ten goede komt aan het kind. Deze nieuwe manier van oudergesprek-

ken sluit ook aan bij het werken met kindportfolio’s, wat wij dit jaar willen oppakken.  

 Tot slot kunt u natuurlijk altijd bellen (038-3314624) of mailen 

(adressen staan in de schoolkalender).  

Schoolgids en schoolkalender 

Beide documenten worden digitaal via Parro met ouders gedeeld. 

De schoolkalender (met praktische informatie schooljaar 2020-2021) 

wordt deze week ook op papier aan het oudste kind meegegeven. 

Als de schoolgids eenmaal is goedgekeurd door de MR, zal ook de 

schoolgids worden afgedrukt. Ouders die een papieren schoolgids 

willen, kunnen deze te zijner tijd ophalen bij juf Marleen.  

Natuurlijk komen de schoolgids en de schoolkalender ook op de website te staan. 



Ontruimingsoefening 

Ieder schooljaar oefenen we de ontruiming van school voor het geval dat zich een brand of iets derge-

lijks voordoet. Dit zal dit schooljaar op 26 augustus plaatsvinden. Kinderen krijgen hier in de klas infor-

matie over. De kinderen verzamelen zich uiteindelijk (onder begeleiding van de leerkracht) op de sport-

velden naast Partou. Kinderen die nog opgehaald worden door hun ouders kunnen hier vanaf 14.00 uur 

worden opgehaald. Wilt u uw kind dan wel afmelden bij de desbetreffende leerkracht? Alvast bedankt. 

 

Welkom… 

Na de zomervakantie mogen we een aantal nieuwe  

kinderen welkom heten op onze school: 

Jens van Mierlo (broertje van Maud uit groep 4), Vera Strem-

melaar en Sophia Romkes (zusje van Emma) zijn 4 jaar ge-

worden en zitten nu samen met Mathijs de Boer bij ‘de vrolij-

ke vlinders’ van juf Nadine en juf Marijke. Tycho Floor en 

Dennis Wagner zijn 4 jaar geworden en zitten nu bij ‘de zin-

gende zebra’s’ bij juf Marloes en juf Ellen. Mila Klein is 4 jaar 

geworden en zit nu samen met Suze en Nova Tuinstra bij ‘de 

toffe tijgers’ bij juf Ellen en juf Annemarie. Marly Vink, Qais 

Tanwir en Tymo Ran komen in groep 3A bij juf Kelly. Joris de 

Boer en Madinah Tanwir komen in groep 4 bij juf Bianca en juf Yvonne. Brett Tuinstra komt in groep 5 

bij juf Patrizia en juf Naomi. Matthijs Gillot komt in groep 8 bij meester Pascal en juf Debora. 

 

Wat gezellig dat jullie bij ons op school zijn gekomen. Allemaal een heel fijne (leer)tijd op de  

Dr. Schaepmanschool toegewenst! Daarnaast hebben we 2 nieuwe juffen: juf Yvonne (groep 3, 4 en 6) 

en juf Naomi (groep 5) en een nieuwe meester: meester André (leraarondersteuner in alle klassen). 

Hen heten we natuurlijk ook van harte welkom bij ons op school! 

Agenda… 

Week 1/2 Oudergesprekken (facultatief) 

25 aug. 19.30 uur MR-vergadering 

26 aug. 13.45 uur ontruimingsoefening 

  (kinderen kunnen 14.00 uur opgehaald  

  worden bij de sportvelden naast Partou) 

8 sep.  19.30 uur AC-vergadering 



Overgaan 
Ouderbrief namens de identiteitsbegeleidster bij Trefwoord 

In de startweek bedenken we met kinderen hoe je rekening met elkaar kunt hou-
den. In de midden en bovenbouw vertellen we als voorbeeld het Bijbelverhaal 
van het mosterdzaadje. Uit dit heel kleine zaadje groeit een enorme struik. In 
haar luwte schuilen talloze vogeltjes.  

Na de startweek is het thema voor de komende twee weken  “overgaan”. Bij-
voorbeeld: Overgaan naar een nieuwe groep, een volgende fase ingaan. Is een 
kind als het vier jaar geworden is, ineens een kleuter, of ineens puber na groep acht?  En ben je op 
je achttiende opeens volwassen? We spreken met elkaar leeftijden af waarop iemand in een ande-
re fase komt, maar is dat ook altijd zo? Soms is het meer een geleidelijk proces. Maar in ons leven 
maken we allemaal voortdurend overgangen mee. Zo is er de cyclus van het jaar, met de overgang 
van zomer naar herfst, naar winter enz. Er is de overgang van kind naar puber en volwassene. Vro-
lijkheid kan overgaan in verdriet en andersom.  

In de komende weken gaan de kinderen onderzoeken wat overgangssituaties voor mensen beteke-
nen. “Wat gebeurt er met jou als je ouders uit elkaar gaan, en je opeens in twee gezinnen moet le-
ven? Wat voel je dan? Ben je boos, verdrietig? Ben je ook nieuwsgierig naar hoe het allemaal zal 
gaan? “ 
In een prachtige animatiefilm voor onderbouw en middenbouw, wordt verandering gesymboli-
seerd door de rups die in een vlinder verandert. Eerst ben je een rups, dan kom je als rups in een 
cocon te zitten en uiteindelijk breek je als een vlinder de cocon open. Een van de rupsen vertelt er-
over. Hoe dat voelt om van een rups in een vlinder te veranderen. 

 
 

 

 

 

Soms worden overgangen heel duidelijk gemarkeerd. Dat gebeurt o.a. in religieuze tradities. Denk 
aan de bar of bat mitswa waarbij joodse kinderen de overgang naar volwassenheid vieren. In de 
christelijke traditie kennen we bijvoorbeeld de doop, waarbij het kind door het geloof van de ou-
ders wordt opgenomen in de geloofsgemeenschap, en later het vormsel of de belijdenis, waarbij 
een jongvolwassene zichzelf bewust verbindt aan de geloofsgemeenschap. In de katholieke traditie 
kun je na de eerste communie al wel deelnemen aan de eucharistie en zo toegroeien naar een be-
wuste verbintenis.  

De Bijbelverhalen in deze weken gaan over een bijzondere overgang. Zij gaan over de overgang van 
slaaf naar een vrij mens. De Israëlieten willen weg uit de onderdrukking van de farao uit Egypte. Er 
volgt een pittige strijd op leven en dood bij de Dode zee. Vrijheid vergt oefening. Dat doen de Isra-
ëlieten in de veertig jaar dat zij door de woestijn trekken naar het beloofde land. Er overkomt hen 
van alles waardoor de vrijheid op de proef wordt gesteld. De woestijn is een periode overgaan, van 
groeien naar vrijheid.      

Een leven lang ben je als mens bezig met veranderingen. Veranderingen die je helpen, hoe je als 
mens met je leven om kunt gaan. Soms is het moeilijk en verdrietig. Maar vaak ook is het uitda-
gend. Dus blijf vooral nieuwsgierig naar wat er komen gaat in je leven. Wat er ook gebeurt, je mag 
erop vertrouwen dat het uiteindelijk altijd goed komt.  




