
Even bijpraten…met juf Marleen 

De laatste nieuwsbrief van 2020! We kijken terug op toch wel een beetje een raar jaar met Corona. 

Alle gebruikelijke werkwijzen moesten aangepast worden om het Corona-proof te maken. En dan als 

klap op de vuurpijl: de lockdown die per direct is ingegaan. 

Gezondheid gaat voor alles en dus hebben we er tot nu toe samen iedere keer weer het beste van 

gemaakt. De grootste verandering voor ons zat hem daarbij in ‘oudercontact’. Waar we normaal  

gesproken ouders vooral veel in de school willen hebben, moeten ouders nu vooral buiten de school 

blijven. Dat vraagt aanpassingen van school, maar ook van ouders en kinderen. We hopen van harte 

dat 2021 een jaar gaat worden, waarin we ouders weer mogen verwelkomen in de school. Dat we 

weer samen mogen vieren in goede gezondheid. Totdat het zo ver is, zullen we het voorlopig toch 

nog even op de coronawijze vol moeten houden… 

Kerst vierden we dit jaar dus een beetje  

anders. We hebben moeten improviseren en 

hebben geprobeerd er een gezellige  

laatste dag van het jaar van te maken.  

Vandaag hebben we in de klassen onze  

eigengemaakte kerstfilm bekeken. Deze film 

zal via Parro met ouders gedeeld worden, zo-

dat jullie hem ook thuis kunnen bekijken en 

toch een beetje mee kunnen krijgen van kerst 

op de Dr. Schaepmanschool. Verder hebben de kinderen een ontspannende dag gehad met iets meer 

spel- en vrije activiteiten. Het is kerst op een andere manier, maar al bij al een mooi programma voor 

de kinderen!  

Tot slot wil ik u, ook namens het team, bedanken voor alle hulp en betrokkenheid in 2020. Daarnaast 

een heel fijne kerstvakantie, mooie kerstdagen en een goed, gezond 2021 toegewenst!  

Bedankt AC... 

In de decembermaand heeft de AC weer op allerlei manieren 

het team ondersteund. Hierbij valt te denken aan het  

organiseren van het Sinterklaasfeest en kerstactiviteiten.  

Helaas hebben deze laatste niet allemaal door kunnen gaan, 

maar toch zijn zij er druk mee geweest. Bedankt AC, fijn dat 

we ook nu weer op jullie hulp konden rekenen! 
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Verslag MR-vergadering (namens de MR)… 

Dinsdag 8 december was de derde MR-vergadering van dit 

schooljaar. Ons eerste gespreksonderwerp was de tijdelijke  

uitbreiding van juf Marleen, waarover u in de nieuwsbrief van  

1-12-2020 heeft gelezen (juf Marleen neemt voorlopig de  

directeurstaken op de Mgr. Zwijsenschool waar). Wij als MR heb-

ben het volste vertrouwen in juf Marleen en het team dat deze 

situatie op de Dr. Schaepmanschool goed wordt opgepakt.  

Vervolgens is het ondersteuningsdocument besproken. Dit  

document wordt jaarlijks door de directie en de IB-er ingevuld, 

waarbij kort in beeld wordt gebracht hoe de school er op allerlei gebieden voor staat. Denk hierbij aan 

de schoolvisie, zakelijke gegevens (uitstroomprofiel, leerlingweging, etc.), kwaliteiten en verbeterpun-

ten. Stof met veel vaktaal, wat door Marleen aan de MR-leden is toegelicht.  

Het derde vergaderpunt betrof de ouderenquête aangaande het lesrooster na de coronaperiode. Dit 

jaar werken we (noodgedwongen) met een continurooster op de Dr. Schaepmanschool. De enquête 

stond gepland voor januari. Wij hebben besloten deze enquête naar de maand april te verplaatsen. De 

reden hiervoor is het langer aanhouden van de coronaperiode, dan we toentertijd hadden ingeschat. 

We willen ons gedegen op een goede enquête voorbereiden. Voor de meivakantie willen wij als MR 

een advies aan de directie uitbrengen over het schoolrooster na de coronaperiode, gebaseerd op de 

uitslagen van de ouderenquête.  

We zijn verder bijgepraat over de jaarformats. Interessant, vooral het 

kindportfolio ziet er veelbelovend uit. Fijn om te merken dat er betrok-

ken ouders in de klankbordgroep zitten en dat de leerlingen van groep 

5 t/m 8 hier zo serieus mee bezig zijn. Een afvaardiging van de MR 

heeft de kascontrole bij de AC gedaan. We kunnen melden dat dit is 

goedgekeurd. Het laatste coronabeleid (wat dateert van eind novem-

ber) hebben we bekeken. Op school is een CO2-meting gedaan. Het 

blijkt dat we een goede luchtkwaliteit op school hebben.  

Als laatste onderwerp hebben we het gehad over het aannamebeleid 

van de Dr. Schaepmanschool. Hierover bent u reeds in eerdere nieuws-

brieven geïnformeerd. Met name het verzoek van juf Marleen om 

broertjes/zusjes aan te melden willen wij u via deze manier nogmaals 

onder de aandacht brengen.  

Meer informatie? 

www.drschaepmanschool.nl  

of volg ons op Facebook:‘Dr. Schaepmanschool’ 



Thuiswerken… 

Vanaf 4 januari starten we met thuiswerken. Dit zal weer op dezelfde manier 

gaan als tijdens de eerste lockdown. De leerlingen krijgen indien nodig een  

device mee van school en kunnen zich dan met hun eigen inlognaam en  

wachtwoord aanmelden. De leerkrachten maken een planning en zullen op 

vaste tijden beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen. Juf Bianca zal 

een filmpje voor de kinderen op Parro plaatsen met daarin uitleg over het  

werken met Teams. Als bijlage bij de nieuwsbrief ook een brief namens Aves 

over het thuiswerken. In de brief van Aves wordt ervan uitgegaan dat we vanaf 

maandag 18 januari weer open zullen gaan. De toekomst zal uitwijzen of dit ook daadwerkelijk zo gaat 

zijn. We houden u op de hoogte... 

Noodopvang… 

Tijdens de lockdown is er voor de  leerlingen van ouders met cruciale beroepen de mogelijkheid om tijdens 

de reguliere schooltijden naar de noodvang te komen. Als bijlage bij de nieuwsbrief namens Aves een over-

zicht van alle cruciale beroepen. 

De noodopvang zal plaatsvinden in de klas van juf Nadine en juf Marijke. Dit is de kleuterklas aan de kant 

van Partou. De leerlingen worden daar opgevangen door het team. Het is de bedoeling dat de leerlingen 

daar aan hun thuiswerkopdrachten gaan werken. Ze zullen hierbij begeleid worden door de leerkrachten. 

Wij willen u verzoeken kinderen van groep 3 t/m 8 hun device te laten nemen, zodat ze aan de slag kunnen. 

De leerlingen nemen zelf eten en drinken mee. Als u uw kind wilt opgeven voor de noodopvang dan graag 

z.s.m. een mail sturen naar: m.aalberts@aves.nl. 

Welkom… 

Op 9 december is Jaxx Mol vier jaar geworden Hij 

zit nu bij de ‘vrolijke vlinders’ van juf Marijke en 

juf Nadine. Op 18 december is Khyan Willekes 

vier jaar geworden. Hij zit ook bij de ‘vrolijke  

vlinders’ van juf Marijke en juf Nadine.  Op 18 

december is ook Hidde Tijhuis vier jaar gewor-

den. Hij zit bij de ‘toffe tijgers’ van juf Ellen en juf 

Annemarie. Op 16 januari wordt Marita Bahnan 

vier jaar. Zij komt in de ‘toffe tijgers’ bij juf Ellen 

en juf Annemarie. Van harte welkom Jaxx, Khyan, 

Hidde en Marita! Heel veel (leer)plezier op de  

Dr. Schaepmanschool toegewenst!   

Agenda… 
16 t/m 18-12 Thuiswerken 
21 dec.   Start kerstvakantie 
27 dec.  Juf Patrizia jarig! 
4 jan.   Start thuisonderwijs 
18 jan.  Hopelijk weer onderwijs op school! 


