
Even stil staan… 

Afgelopen donderdag hebben we het verdrietige  

bericht ontvangen van het plotselinge overlijden  

van onze oud-leerling Karam Aletm.   

Karam (broer van Zeyad in groep 8 en Mariam in 

groep 1/2B) is na de zomervakantie gestart op het 

voortgezet onderwijs en helaas onwel geworden  

op school met de dood als gevolg.  

In alle klassen hebben we een kaarsje gebrand en hierover gesproken. We hebben  

tekeningen gemaakt en deze zijn met alle lieve berichten van ouders en andere  

betrokkenen vandaag aan familie Aletm gegeven. Namens hen dank voor al het  

medeleven. Het wordt enorm gewaardeerd.   

Ieder kind gaat op zijn eigen manier om met zo’n heftige gebeurtenis. Waar kleuters 

het besef van de dood nog niet echt kunnen bevatten, kunnen kinderen vanaf een jaar 

of 7 het al wel meer begrijpen. Het plotselinge overlijden van iemand kan daarmee ook 

veel losmaken bij een kind. Het is belangrijk om hier open over te praten op een manier 

die bij de leeftijd van het kind past. Zo kan de rouwverwerking plaatsvinden. Mocht u 

vragen hebben, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht of bij juf Ineke.   

Nieuwsbrief  

17-11-2020 

Agenda… 

20 nov. Leerlingenraad 11.30 uur 

21 nov. Meester André jarig! 

23 nov. Ouderklankbord ‘portfolio’ 

24 nov. Facultatieve oudergesprekken 

 

Oproep: willen ouders/verzorgers jongere broertjes en 

zusjes alvast aanmelden middels het ‘voorlopig aanmel-

dingsformulier van de Dr. Schaepmanschool’? (bijlage 

nieuwsbrief) Alvast bedankt. 



Afwezigheid juf Aleta 

Juf Aleta heeft bij een ongelukkige val haar schouder gebroken. Hierdoor zal 

zij waarschijnlijk tot aan de kerstvakantie (en wellicht langer) moeten herstel-

len en niet voor de klas kunnen.  We wensen juf Aleta van harte beterschap 

en hopen dat ze snel en goed herstelt. 

Juf Yvonne gaat haar grotendeels vervangen. Zij gaat van maandag tot en met donderdag voor 

groep 6 staan. Dat heeft de volgende veranderingen (in ieder geval tot aan de kerstvakantie) in 

de formatie als gevolg: 

Groep 3A: Op de woensdag zal juf Nadine aan groep 3A lesgeven i.p.v. juf Yvonne.  

Groep 4: Op maandag zal juf Ineke aan groep 4 lesgeven i.p.v. juf Yvonne. Juf Ineke heeft haar IB-

dagen dan tot aan de kerstvakantie op dinsdag en woensdag. 

Groep 6: Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zal juf Yvonne voor groep 6 staan. Op 

vrijdag zal invalleerkracht juf Gijselien voor de groep staan. 

De oudergesprekken van groep 6 gaan gewoon door, maar nu met juf Yvonne. 

Ouderklankbordgroep portfolio 

De ouderklankbordgroep portfolio heeft tijdens de eerste bijeenkomst nagedacht over het doel 

van het werken met een portfolio. Zij zijn tot de volgende uitkomsten gekomen: 

• Cijfers zeggen iets over het niveau van het kind in vergelijking met anderen. Een portfolio 

maakt vooral de individuele vooruitgang van het kind duidelijk. Het vertelt het verhaal meer 

beeldend en laat ook de ‘zachte zaken’ meer zien (zoals gedrag, werkhouding, 21-eeuwse 

vaardigheden).  

• Een portfolio moet een goed algemeen, realistisch beeld weergeven van hoe het kind zich 

ontwikkelt in zijn basisschooltijd. Zo zijn ouders hiervan op de hoogte en kunnen zij helpen/

ondersteunen bij de ontwikkelingen van hun kind.  

• Een portfolio moet het kind (mede-)eigenaar maken van zijn eigen ontwikkeling, zodat de 

motivatie van het kind wordt vergroot.  

Het was een mooi gesprek met uitkomsten die overeenkomen met die van het team. We willen 

kinderen een houding van een-leven-lang-leren aanleren en dat hopen we met dit portfolio te 

bewerkstelligen.  

Vervolgens is nagedacht over wat er dan in het portfolio moet komen. Ook de kinderen van 

groep 5 t/m 8 hebben hierover nagedacht, net zoals alle teamleden. Al deze input is meegeno-

men in het eerste portfolioconcept. Deze wordt vandaag in het team besproken, vrijdag met de 

leerlingenraad en maandag de 23ste met ouders van de klankbordgroep. Met de feedback van 

deze partijen zullen we het concept aanpassen waar dat nodig is en zal langzamerhand ons nieu-

we portfolio tot stand komen. Wat fijn om dit proces met zowel leerlingen, ouders als teamleden 

te doorlopen. Zo werken we samen aan onze school! 



Welkom… 
Op 14 nov. is Roan Mahmoud vier jaar geworden. Hij zit nu bij 
‘de zingende zebra’s’ van juf Marloes en juf Nadine! Op 16 
nov. is Nolan Koers 4 jaar geworden. Hij zit nu bij ‘de vrolijke 
vlinders’ van juf Nadine en juf Marijke! Van harte welkom 
Roan en Nolan! Heel veel (leer)plezier op de Dr. Schaepman-
school toegewenst! 
 

Trefwoord thema ‘aanpassen’ (namens de identiteitsbegeleider) 
Het afgelopen voorjaar en de zomer zullen we ons lang herinneren. Vrijwel heel de 
mensheid moest zich aanpassen aan een zeer klein virus dat grote invloed blijkt te heb-
ben. Inmiddels moeten we opnieuw ons gedrag aanpassen aan dat virus. Veel mensen 
hebben er begrijpelijk moeite mee. Aanpassen aan veranderingen waar je zelf niet om 
gevraagd hebt, blijkt heel lastig.  
 
Altijd maar weer aanpassen?  
De oude Grieken wisten al dat altijd alles in beweging is. Niets blijft het zelfde. Onze wereld wordt digitaler, 
de bevolking vergrijst, het klimaat verandert, er komen nieuwe mensen in de buurt wonen, je peuter wordt 
kleuter, je oudste begint te puberen, de oude vertrouwde school wordt verbouwd of misschien wel hele-
maal vernieuwd.  
Ook van kinderen vragen we voortdurend dat ze zich aanpassen. Met de kinderen verkennen we aan de 
hand van concrete veranderingen in hun omgeving wat aanpassen betekent. Bijvoorbeeld wanneer je gaat 
verhuizen en naar een nieuwe school gaat, of als je ouders uit elkaar gaan. Als er ineens een nieuwe leer-
kracht voor je neus staat? Of als ons klimaat verandert? Pas jij je aan, of ga je er tegenin? En hoe dan? Het 
vermogen om je aan te passen getuigt van veerkracht. Je kunt het leven aan. En soms is het goed om je niet 
aan te passen, en kritisch te blijven. Tegen onrecht bijvoorbeeld mag je in verzet komen.  
 
Een bijbelverhaal vol aanpassing 
Bij dit thema lezen het bijbelverhaal van Ruth. Dit vertelt van een hongersnood in Israël. 
Noömi vlucht met haar man en twee zonen naar Moab. In dit land moeten ze zich aan-
passen aan nieuwe omstandigheden. De zonen trouwen met vrouwen uit hun nieuwe 
land. Eén van hen is Ruth. Wanneer Noömi´s man en haar beide zonen overlijden, besluit 
Noömi terug te gaan naar Israël. Ruth kiest ervoor om mee te gaan. Nu wordt Ruth dege-
ne die zich zal aanpassen.  
Dit bijbelverhaal maakt voor kinderen herkenbaar wat aanpassen zoal inhoudt: je vertrouwde omgeving 
opgeven, je invoegen in een andere cultuur met andere gewoonten. Het stelt ook dieper liggende vragen: Is 
het eerlijk om van mensen te vragen hun complete leven aan te passen wanneer ze gedwongen ergens te-
recht komen? En ook: Wat zijn de consequenties wanneer je je niet aanpast? Je komt dan makkelijk alleen 
te staan.  
We laten de kinderen ontdekken hoe mensen voortdurend worden uitgedaagd tot kleine en grote aanpas-
singen in het leven. We leren hen daarbij vragen stellen. Zo mogen ze ontdekken wat aanpassen voor hen-
zelf en een ander betekent. We denken na over de grootste vraag in elk kinder- en grote-mensen-leven: 
Hoe blijf je jezelf, terwijl het leven voortdurend aanpassingen van je vraagt?  

 
Advent 
Op 29 november begint de advent. Een tijd van toeleven naar Kerstmis, een tijd van ho-
pen en verlangen. Misschien wordt het dit jaar ook een tijd van je verwachtingen wat bij-
stellen. Aanpassen kan ook betekenen: tevredenheid en geluk ervaren in wat er wel is en 
de bereidheid dat met anderen te delen.  




