
Even bijpraten… 

 

Inmiddels is duidelijk geworden dat basisscholen  

voorlopig dicht blijven. Dat betekent dat we voor een 

langere tijd thuisonderwijs zullen geven op de manier 

zoals we dat de afgelopen 2 weken hebben gedaan. 

Het nieuws kwam niet onverwachts, maar toch      

hadden we stiekem gehoopt dat we de 25ste weer 

open mochten. Het is dus even slikken, voor de 

kinderen, voor ouders en voor het team. 

We hebben de afgelopen weken ervaren dat er heel goed wordt gewerkt aan opdrachten in Parro 

(voor de groepen 1/2) en aan de opdrachten in Teams (voor de groepen 3 t/m 8). We zullen met het 

thuisonderwijs geen 100%-score op leerrendement hebben, maar schatten in dat we op deze manier 

toch redelijk onderwijs geven. We willen daarbij wel benadrukken dat het welzijn van kinderen het 

meest belangrijk is. Er zijn dagen dat alles goed lukt (geniet ervan!) en er zijn dagen dat het even niet 

lukt. Dat is oké. Ga dan niet forceren, maar bespreek het met de leerkracht. Dan kan samen naar een 

passende oplossing gekeken worden.Namens alle teamleden van de Dr. Schaepmanschool voor de 

komende 3 weken thuisonderwijs een welgemeende ‘zet’ m op!’ We maken er samen het beste van! 

 

Nationale Voorleesdagen 

 

Van woensdag 20 januari t/m vrijdag 29 januari zijn er 

de Nationale Voorleesdagen.  

De Nationale Voorleesdagen zijn er om het voorlezen 

aan kinderen te stimuleren. Dit zal natuurlijk op een  

andere manier gaan dan dat we gewend zijn.  

Het prentenboek ‘Coco kan het!’ is verkozen tot hét 

Prentenboek van het Jaar 2021.   

Het boek gaat over een vogeltje dat moet leren 

vliegen. U kunt hier aandacht aan besteden door samen met uw kind(eren) het boek digitaal voor te 

laten lezen. De link hiervoor is: https://www.youtube.com/watch?v=DcFg3yXKo-Y 

Daarnaast gaat meester André voor de kleuters filmpjes maken van boeken die voorgelezen worden. 

Die filmpjes worden op Parro geplaatst. 

Nieuwsbrief  
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“Vandaag is de dag 

dat het kleine vogeltje 

Coco het nest uit moet 

vliegen. Maar ze durft 

niet. Wat als het niet 

lukt? Dan valt ze heel 

hard op de grond! 

Maar wat als het wél 

lukt? Dan kan ze samen met haar vriendjes 

mooie vormen vliegen! Mama weet wel hoe 

ze dit aan moet pakken. Maar of dat alle-

maal goed gaat..? “ 



Middagprogramma Heutink 

Heutink organiseert speciaal voor alle leerlingen van groep 5 t/m 8 

dagelijks een middagprogramma met allerlei activiteiten gemaakt. 

Deze zijn leuk, maar ook leerzaam. Kijk op www.heutink.nl en klik op 

de button ‘Het middagprogramma’.  

 

Noodopvang 

 

De groep kinderen bij de noodopvang wordt erg groot. We kunnen dit vooralsnog opvangen, maar hopen 

dat ouders kritisch blijven kijken naar andere opvangmo-

gelijkheden en afmelden als ze geen gebruik hoeven te maken van 

de noodopvang. Voor de kinderen van groep 1/2 hebben we een 

dagprogramma. Wij proberen de kinderen van groep 3 t/m 8 zo 

goed mogelijk te ondersteunen bij het maken van hun werk, zodat 

er zoveel mogelijk werk gedaan wordt op de noodopvang. Aves hanteert hierbij de volgende richtlijn: 

 

‘Noodopvang moet redelijkerwijs geboden kunnen worden, waarbij zo min mogelijk leerkrachten op 

school worden gevraagd of in elk geval de maatregelen gehandhaafd kunnen worden en de online lessen 

voor alle leerlingen georganiseerd kunnen blijven. Noodopvang betekent aan leerlingen op school de  

mogelijkheid bieden dat ze het onlineonderwijs kunnen volgen.’ 

 

De kinderen kunnen bij de noodopvang de online lessen volgen en worden ondersteund bij het maken 

van opdrachten. Toch kan het voorkomen dat niet alles lukt of dat er dingen over het hoofd worden  

gezien. We verzoeken ouders/verzorgers nadrukkelijk hier zelf zicht op te houden en zelf te blijven 

nakijken met hun kind.  

 

Welkom… 

Op 27 januari wordt Famm van de Velde vier jaar.  Zij komt 

bij de ‘zingende zebra’s’ van juf Marloes en juf Annemarie. 

Op 2 februari wordt Jessy Jane   Vinke vier jaar. Zij komt bij 

bij de ‘toffe tijgers’ van juf Ellen en juf Annemarie. Van harte 

welkom Famm en Jesse Jane! Heel veel (leer)plezier op de 

Dr. Schaepmanschool toegewenst!   

Agenda… 

20 jan. Start Nationale Voorleesdagen 

3   feb. Meester Pascal jarig 

www.drschaepmanschool.nl  

of volg ons op Facebook: 

‘Dr. Schaepmanschool’ 


