
Even bijpraten… 

 

Zoals u weet zijn we voor JEELO druk bezig met het project ‘Zorgen voor dieren’. Misschien heeft u al 

wel gehoord dat er sinds  vandaag twee kuikentjes uit hun ei zijn gekomen! 

Juf Ellen heeft de eieren bij de kinderboerderij opgehaald en ze vervolgens in een broedmachine 

gelegd. Hoe leuk is het dan voor de kinderen (en voor de juffen en meesters!) om dit mee te maken! 

De kuikentjes worden goed verzorgd. Ze staan in een hok met daarin speciaal voer en een     

warmteplaat, zodat ze het niet koud krijgen. Wordt vervolgd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeerssituatie rondom school 

Met slecht weer worden er meer kinderen met de 

auto naar school gebracht. Dit heeft gevolgen voor 

de verkeersveiligheid rondom school. Door het    

gebruik van 3 uitgangen kan het verkeer redelijk 

verspreid worden. Toch blijft het van belang dat   

ouders kritisch blijven kijken naar hun eigen gedrag 

in het verkeer. Parkeren op de stoep of in een bocht 

zorgt namelijk voor onveilige verkeerssituaties en kunnen tot nare situaties lijden. Wij vinden dat het 

echt aan ouders zelf is, om hier verantwoordelijk mee om te gaan. Mocht u uw auto niet kwijt      

kunnen in parkeervakken, wilt u dan alstublieft even doorrijden totdat u wel een gewoon parkeervak 

ziet? Ook als dit betekent dat u een stukje moet lopen. Zo houden we het 

ook om de school heen veilig voor onze leerlingen. Alvast bedankt. 

Oudergesprekken 29 april 

Op 29 april zijn er weer facultatieve oudergesprekken. Ouders die een      
gesprek willen, kunnen zich vanaf 16 april inschrijven via Parro. 
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Schooltijden 

In de afgelopen weken zijn er verschillende enquêtes gehouden onder leerlingen, ouders 

en team over de schooltijden van komend schooljaar. De medezeggenschapsraad (MR) 

zal op 20 april de uitkomsten bespreken om vervolgens een advies aan de directeur te 

geven wat betreft de schooltijden. We hopen voor de meivakantie aan ouders te kunnen 

meedelen welke schooltijden we in het nieuwe schooljaar zullen hanteren. 

Avesdag 26 april 

Ieder jaar hebben we een Avesdag met alle scholen van 

stichting Aves. Dit jaar zal dit plaatsvinden op 26 april, 

waardoor alle kinderen deze dag vrij zijn. Het thema is 

‘jouw plek bij ons’ en zal digitaal plaatsvinden. We hopen 

dat deze dag weer voor mooie inspiratie zorgt voor alle 

teamleden. De dag erna, 27 april, is het Koningsdag en zijn 

de kinderen ook vrij. Dat betekent dus een heerlijk lang weekend voor de kinderen!   

Sociale Veiligheidsenquête groep 5 t/m 8 

 
Ieder jaar nemen we de sociale veiligheidsenquête bij de   
kinderen van groep 5 t/m 8 af. In deze enquête beantwoor-
den kinderen digitaal (en anoniem) vragen over veiligheid/ 
pesten/ hulp vragen en krijgen. Dit levert per klas en voor de 
school een beeld op hoe het met het welzijn van de kinderen 
is gesteld. Hierover kunnen we in gesprek als team, met de 
klas en met de MR om vervolgens te kijken waar                 
vervolgstappen nodig zijn. Dit alles heeft als doel om proactief te werken en de Dr. Schaepmanschool een 
fijne, veilige school voor alle kinderen te laten zijn. De Sociale Veiligheidsenquête zal afgenomen worden 
van 12 t/m 23 april. 

Welkom… 

Op 13 april wordt Caio Moraes-Boonstra 4 jaar. Hij komt bij de ‘vrolijke vlinders 

’ van juf Marijke en juf Nadine. Van harte welkom, Caio! Heel veel (leer)plezier 

op de   Dr. Schaepmanschool toegewenst!   

Agenda… 

20/21        apr.   Cito eindtoets groep 8 

21              apr.   Speelgoeddag groep 1/2  

23              apr.   Koningsspelen 

26           apr.  Avesdag. Kinderen vrij! 

27           apr.  Koningsdag. Kinderen vrij! 

29               apr.  Oudergesprekken (facultatief) 
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