
Even bijpraten… 

In de brief namens Jos Timmermans (CvB Aves) heeft u kunnen lezen dat ik de komende tijd ook 

werkzaam zal zijn op de Mgr. Zwijsenschool. Dit zorgt voor een aanpassing in mijn werkdagen. Op de 

dagen dat ik niet aanwezig ben op de Dr. Schaepmanschool, zal een leerkracht van de  

Dr. Schaepmanschool aanwezig zijn als achterwacht. In onderstaand overzicht kunt u zien wie er 

wanneer is:  

 

 

Deze leerkrachten (en juf Saskia) zullen taken overnemen zo lang als deze vervanging duurt. Hierbij 

kunt u denken aan het maken van de nieuwsbrief, rondleidingen doen, ziektevervanging regelen etc. 

Via de mail blijf ik gewoon alle dagen bereikbaar en anders kunt u met vragen bij de achterwachten 

terecht. Zij zullen vragen die zij niet kunnen beantwoorden aan mij doorgeven. 

Wat fijn dat dit zo opgepakt wordt als team. Ook dat is ‘Samenwerkend’! Ondanks dat de verande-

ring natuurlijk even wennen is, heb ik er alle vertrouwen in, dat we dit samen goed op kunnen pak-

ken en de school gewoon vertrouwd blijft draaien. 

Sinterkaasfeest 2020  

Vorige week donderdag hebben de kinderen van de Dr. Schaepmanschool via een 

filmpje te horen gekregen dat Sinterklaas dit jaar niet op school komt, maar via 

Teams vanuit het huis van juf Ineke met de kinderen in gesprek zal gaan. Dit i.v.m. 

de coronaregels.  

Het wegbrengen van de kinderen naar school gaat op de reguliere manier aangezien Sint niet aanwe-

zig is op school. Voor alle kinderen is voor deze dag iets lekkers en drinken geregeld voor de 10-uur 

pauze. De kinderen moeten wel gewoon voor de lunch eten en drinken mee naar school nemen. 

Als het goed is hebben de kinderen van de bovenbouw de surprise al meegebracht naar school. Wij 

gaan donderdag van 13.30 uur tot 14.00 uur bij elkaar in de groepen de surprises bewonderen. Leuk! 

Vrijdag is voor de groepen 1 en 2 een spannende en intensieve dag. Wij kunnen ons voorstellen dat u 

uw kind daarom graag om 12.00 uur op wilt halen. Dat mag, maar hoeft niet. We maken er een mooi 

Sinterklaasfeest van! 

Leerling enquête en sociale veiligheidsmonitor 

Ieder jaar nemen we de leeringenquête af. Dit gebeurt binnen Aves m.b.v. het Onderwijsbureau 

Meppel. Onderdeel van de enquête is de sociale veiligheidsmonitor; voelen kinderen zich veilig in de 

klas? En op school? Hebben we een goedwerkend beleid wat betreft het voorkomen van pesten? 

Doen we de goede dingen? De uitslagen van deze enquête geven ons als school feedback, waar we 

vervolgens mee aan de slag kunnen om ons onderwijs verder te verbeteren. De kinderen van groep 5 

t/m 8 zullen deze enquête in december maken. Dit gebeurt anoniem. 

Nieuwsbrief  
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

Juf Natasja Juf Marleen Juf Ineke Juf Marleen Juf Debora / Juf Patrizia 



Kerst 2020 (namens de kerstcommissie) 

Dit jaar vieren we kerst anders dan gebruikelijk. We nemen dit jaar namelijk een 

kerstfilm op! Deze wordt aanstaande dinsdag 8 en woensdag 9 december gefilmd. 

Het zou leuk zijn als uw zoon/ dochter er deze dagen feestelijk uit ziet. 

Op donderdag 17 december vieren we kerst in de klas en onder schooltijd. Zo voor-

komen we extra reisbewegingen van ouders/kinderen. Op donderdag de 17e laten 

we onze kerstfilm in de klas zien en genieten we van een kerstlunch die door de 

Activiteiten Commissie geregeld wordt. Dit zal betekenen dat we kerst dit jaar he-

laas niet samen met ouders op school kunnen vieren. Maar de kerstfilm wordt wel 

met ouders gedeeld via een link in Parro. Zo kunnen ouders ‘s avonds alsnog kerst 

met hun kind vieren en genieten van een mooi kerstverhaal. 

Verslag MR-vergadering 21 okt. (namens de MR) 

Op 21 oktober was de tweede MR-vergadering van dit schooljaar. Waar de eerste vergadering nog op 

school gehouden kon worden, vergaderden we dit keer via MS Teams. Dit was één van de verscherpte 

coronamaatregelen die nu op school geldt. Als MR zijn we tevreden over de naleving van de maatrege-

len, zoals dat nu gebeurt.  

Het volgende agendapunt betrof de begroting van 2021. Juf Marleen heeft een duidelijk toelichting op de 

begroting gegeven. Daarmee is de begroting goedgekeurd. Vervolgens zijn we bijgepraat over de jaar-

plannen van de Dr. Schaepmanschool. Met name de kindgesprekken en het kindportfolio zullen dit jaar 

gestalte krijgen. De teamleden gaan hiervoor scholing volgen. De leerlingenraad bespreekt dit in de klas-

sen. Daarnaast worden ouders gevraagd hierover mee te denken in een klankbordgroep. Het klinkt veel-

belovend; wij als MR-leden zijn nieuwsgierig en enthousiast!  

We hebben gekeken naar de trendanalyse (de schoolresultaten van het afgelopen halfjaar). Hieruit blijkt 

dat er leerachterstanden zijn ontstaan in het afgelopen halfjaar. Hierdoor heeft het team besloten de 

basisvakken extra aandacht te geven, waardoor Jeelo in afgeslankte vorm wordt gegeven. De cyclus van 

de voortgangsgesprekken is nu eens per zeven weken. De ouders van de MR waarderen deze cyclus. Het 

is wel lastig te peilen hoe andere ouders dit ervaren. Mocht u bepaalde ervaringen willen delen, dan ont-

vangen wij deze graag.  

We zijn gevraagd het financieel jaarverslag van de AC goed te keuren. We hebben het besproken. Als de 

kascontrole is gedaan, kan het jaarverslag goed worden gekeurd. Als laatste vergaderpunt hebben we 

het over de nieuwe aanmeldingen gehad. Dit is door juf Marleen in de afgelopen nieuwsbrief reeds be-

schreven. Dinsdag 8 december is de volgende MR-vergadering. 

Agenda… 

4 dec.  Sinterklaasfeest op school 

8 dec.  19.30 uur MR-vergadering via Teams 

11 dec.  Juf Bertine jarig! 

17 dec.  Kerstactiviteit op school onder schooltijd 

21 dec.  Kerstvakantie t/m 1 januari 

27 dec.  Juf Patrizia jarig! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderviering 6 dec. 
 
Komen jullie ook naar de 
kinderviering op 6  
december? 

Voor deze viering gelden ook de coronamaatregelen, hier-
door zijn de volgende punten van belang: 
• Aanmelden is noodzakelijk, dit kunt u doen op de volgen-
de manieren: 
 Mailen naar: buitenkerk@ziggo.nl 
 Bellen op: vrijdagochtend tussen 10.00u -12.00u   
 naar 038-3370560 
Zou u ook even het aantal personen door willen geven? 
• Voor de kinderviering geldt een maximum aantal bezoe-
kers van 30 personen. 
• Bij binnenkomst en tijdens de viering wordt een mond-
kapje gedragen. Dit geldt voor kinderen vanaf 13 jaar. 
• Er kan helaas niet worden meegezongen. 
• U wordt naar uw plaats begeleid en we houden rekening 
met de anderhalve meter afstand. 
• Indien u klachten heeft, wordt u verzocht thuis te blijven. 
• We hopen u van harte te mogen ontmoeten in de viering! 
 
We hopen van harte u allen welkom te kunnen heten! 




