
Even bijpraten…met juf Marleen 

Afgelopen zondagavond werd code rood            

afgegeven door Rijkswaterstaat. Dat had 

tot gevolg dat de school maandag 

wederom dicht was, net zoals vele andere 

scholen in Kampen. Veiligheid gaat voor 

alles en hier wil ik als directeur ook voor 

staan. Dat neemt niet weg, dat ik heel goed 

begrijp dat deze beslissing grote gevolgen 

heeft voor alle thuissituaties. Als werkende 

moeder weet ik hoe lastig het afgelopen jaar was en begrijp ik dat de rek er behoorlijk uit is bij 

kinderen en bij ouders. Zomaar een wijziging op zondagavond is dan niet prettig en dit vinden 

we als school ook niet wenselijk. 

 

Met de coronarichtlijnen die er nu zijn, zullen waarschijnlijk ook de komende weken nog  

onrustig zijn. Een besmetting in de klas, betekent immers de hele klas in quarantaine. Hier 

zullen we samen doorheen moeten en ik hoop dat we dit op een zo positief mogelijke wijze 

kunnen doen. Zijn er zorgen of lukt het allemaal niet, maak het bespreekbaar met de 

leerkracht. Dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing. En soms, zoals afgelopen 

maandag, is de vervolgstap nog steeds vervelend. Niet alleen voor kinderen en ouders, ook 

voor het team. Zij willen namelijk ook niets liever dan weer gewoon lesgeven aan de kinderen. 

Laten we hopen dat we langzaam aan de goede kant op gaan en mocht er wat zijn, laat het 

weten! 

 

Beginsituatie bepalen 

In het nieuws wordt veel gesproken over zogenaamde onderwijsachterstanden die kinderen 

hebben opgelopen door de lockdown. Er wordt gesproken over ‘een verloren jaar’ of ‘houd          

rekening met zittenblijven’. Ook in het team hebben we hierover gesproken en bepaald hoe 

wij hier als school mee om willen gaan. 

Wij gaan ervan uit dat ieder kind en iedere ouder zijn best heeft gedaan om de lessen van 

school zo goed mogelijk te volgen en te maken. Wat dat aan cognitieve ontwikkeling bij het 

kind heeft opgeleverd, gaan we bekijken aan de hand van de halfjaarlijkse Citotoetsen.  
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We nemen deze toetsen af om het nieuwe startpunt van ieder 

kind te bepalen. Met deze beginsituatie kunnen we vervolgens 

kijken naar wat het kind verder nodig heeft aan onderwijsaanbod 

en begeleiding.  

Of kinderen op cognitief vlak net zoveel hebben geleerd als  

anders, verschilt per kind. Sommige kinderen hebben baat gehad 

bij het individuele onderwijs, anderen werken beter op school 

onder begeleiding van de leerkracht. We gaan er van uit dat  

iedereen zijn best heeft gedaan en dat is het   enige wat telt. 

Daarnaast hebben kinderen belangrijke vaardigheden geoefend zoals ‘plannen,                            

ICT-vaardigheden, kritisch denkvermogen en problemen oplossen’. Ze hebben hun                     

zelfstandigheid en doorzettingsvermogen vergroot. Deze dingen worden niet gemeten met de 

Citotoetsen, maar zijn net zo belangrijk voor het verdere leven van het kind. Door te spreken van 

‘een verloren jaar’ doet men geen recht aan al deze ontwikkelingen. 

Dit jaar is in onze ogen dan ook zeker geen verloren jaar. Wij kiezen ervoor om positief naar de 

afgelopen tijd te kijken. Dat is voor ieder kind een stuk prettiger en doet recht aan ieders  

inzet. We willen dat ieder kind zich fijn en veilig voelt, dus laten we vooral een positieve kijkwijze 

hanteren met elkaar. We zouden het erg waarderen als ouders deze zienswijze ook thuis  

ondersteunen, dan kunnen we met elkaar gewoon weer verder bouwen aan de ontwikkeling van 

ieder kind. 

 

Kindportfolio en oudergesprekken 

Afgelopen half jaar is er hard gewerkt aan het 

kindportfolio. Vanaf januari zouden we gaan werken 

met het nieuwe portfolio en deze zou in februari 

voor het eerst meegaan. Helaas heeft de lockdown 

roet in het eten gegooid en is het nu niet mogelijk 

om het kindportfolio mee te geven. Daarom zullen 

we dit keer een coronarapport meegeven. Dit coronarapport gaat 5 maart mee naar huis. Alleen 

groep 8 krijgt het een week later (op 12 maart) mee naar huis i.v.m. de doorverwijsgesprekken 

die plaatsvinden. Ondertussen gaan we in de klassen wel aan de slag met het nieuwe              

kindport-folio, zodat aan het eind van dit schooljaar alsnog het nieuwe portfolio gevuld mee naar 

huis kan. 

Op 11 maart staan er oudergesprekken gepland. We kunnen ons voorstellen dat er op dit  

moment meer ouders zijn die een gesprek met de leerkracht willen, dan normaal gesproken het 

geval is.  Daarom zal in week 10 nog een 2e moment voor oudergesprekken worden aangeboden, 

zodat alle ouders die een gesprek willen zich ook daadwerkelijk in kunnen schrijven.  



Op welke dag dit 2e moment is, kan per klas verschillen. Via Parro kunnen ouders zich vanaf 1 

maart inschrijven voor de gesprekken. De gesprekken zullen telefonisch of online  

plaatsvinden via Teams (via het account van uw kind). 

 

Quarantaine 

Misschien overbodig, maar voor de zekerheid: als een gezinslid corona heeft, blijft het hele 

gezin in quarantaine. Ook kinderen mogen dan niet naar school gedurende 10 dagen. Na 5 

dagen kan ervoor gekozen worden om het kind te testen. Bij een negatieve coronauitslag 

mag het kind de 6e dag weer naar school.  

 

Oproep inschrijven broertjes/zusjes  

Nogmaals het verzoek om broertjes en zusjes zo spoedig mogelijk op te geven middels het 

’voorlopig inschrijfformulier’ van onze school. De inschrijflijsten lopen snel vol en we willen 

voorkomen dat er straks broertjes of zusjes zijn, die niet meer ingeschreven kunnen worden, 

doordat de groepen al vol zitten. Het is de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers om 

hun kind zo spoedig mogelijk aan te melden.   

 

Welkom… 

Op 23 februari wordt Rafaël Roelfs 

vier jaar. Hij komt bij de ‘toffe  

tijgers’ van juf Ellen en juf  

Annemarie. Van harte welkom  

Rafaël! Heel veel (leer)plezier op de  

Dr. Schaepmanschool toegewenst!   

Agenda… 

15/16/18  feb.    Schooladviesgesprekken groep 8 

17 feb.     Juf Marleen jarig 

19 feb.     Speelgoeddag groep 1/2 

22 feb.      Start voorjaarsvakantie 

5 mrt.   Leerlingenraad  

   Coronarapport mee naar huis 

www.drschaepmanschool.nl  

of volg ons op Facebook: 

‘Dr. Schaepmanschool’ 



 

 
 

Voorlopig inschrijfformulier  

Dr. Schaepmanschool 

 

Dit formulier is bedoeld om kinderen (jonger dan 3,5 jaar) voorlopig aan te melden 

op de Dr. Schaepmanschool. Het kind wordt dan op de lijst met aanmeldingen gezet en u ontvangt 

hiervan een mail.  

Als het kind vervolgens 3,5 jaar is, kunnen ouders/verzorgers het officiële aanmeld- en 

inschrijfformulier invullen en bij school inleveren. Met deze formulieren bekijkt de school of zij de 

benodigde zorg en begeleiding aan het kind kan geven. Als dit het geval is, zal het kind definitief 

ingeschreven worden op de Dr. Schaepmanschool. 

 

Personalia leerling 

Achternaam :                 

Roepnaam :                 ____ Geslacht :  ☐ Meisje  ☐ Jongen                    

Geboortedatum:                          _______________BSN :       __________ 

Straat en huisnummer :                 Postcode :               _____ 

Woonplaats :                  Geheim :         ☐ Nee ☐ Ja 

Heeft al een broer of zus op de Dr. Schapmanschool :                                                        ☐ Nee ☐ Ja 

 

 

Contactgegevens 

Telefoonnummer :                 Geheim :         ☐ Nee ☐ Ja        

Mailadres: _____________________________________________________________________            

 

 

Ondertekening  

Verzorger 1       Verzorger 2      

Naam :       Naam :                     __________ 

Datum :      Datum :   ___________       

               

Handtekening:      Handtekening: 

 



 
 

 

 

Trefwoord 2020-2021 thema 3-1 Voelen / onderwijsbureau Meppel/ TK 

inspirators voor betekenisvol onderwijs 

 

 

 

Voelen 
 

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 26, aflevering 3, thema 1 (15 febr.-12 maart 2021) 

 

We kunnen weer echt met Trefwoord werken nu we de kinderen dagelijks in de klas van 

dichtbij kunnen zien. Een mooie periode om te werken met het thema ‘Voelen’.  

Voelen, tasten is een manier van contact maken met stoffen, materialen, dieren én mensen.  

Een bijzonder thema in deze tijden van op afstand blijven. 

 

Gevoel schept een band 

De tastzin, het gevoel stelt ons in staat een relatie aan te gaan met de 

wereld om ons heen. Zonder dit voelen gaan we ‘onvolledig’ door het leven. 

Het is een echt gemis als je steeds op anderhalve meter afstand moet 

blijven, geen lijfelijk contact mag hebben, geen hand mag geven, geen 

knuffel van oma… 

Daarnaast of daarmee samenhangend voelen we emoties. Emoties vertellen 

je hoe je een situatie ervaart, wat een relatie voor je betekent. 

Het gevoel is daarmee een integraal onderdeel van ons menszijn. Ook 

emoties als verdriet, blijdschap, maar ook angst en schaamte scheppen een 

band met de ander. Gevoel is – net als het verstand – een bron van kennis, 

die je vormt en die je sterkt. Je bent wat je voelt. 

 

Verhalen over ‘aanvoelen’ en ‘laten voelen’ 

De kinderen horen enkele verhalen over Jezus, die zijn gevoel laat spreken, die mensen aanraakt en ze 

zo geneest. Zoals die tien melaatsen, die hij geneest van hun huidziekte en hen zo weer ‘hele’ mensen 

maakt. Lichamelijk ‘heel’, maar ook sociaal heel, want hun relatie met de gemeenschap is hersteld. 

Over het gevoel van angst vertelt het verhaal over Jezus die met zijn leerlingen midden op het meer in 

een flinke storm terecht komt. De leerlingen zijn verschrikkelijk bang en daardoor als verlamd. Totdat 

Jezus hen laat ervaren en voelen dat hij er voor hen is. 

Dan is er nog het verhaal van de blindgeborene die door Jezus genezen wordt. Jezus raakt zijn ogen aan 

en de man kan weer zien. Hij voelt dat hem iets goeds is overkomen.  

Jezus benadert deze mensen die niemand wil aanraken vanuit zijn gevoel. Hij ervaart tegenstand van 

degenen die denken vanuit de regels, vanuit het verstand. Tja… gevoel of verstand? 

 

Je gevoel laten spreken 

Met dit thema worden kinderen zich ervan bewust hoezeer ons voelen ons 

leven kan verrijken. Ze onderzoeken hun voelen (van een zachte trui of 

knuffel tot ruwe steen, van prikkelige baard tot cactus) en hun emoties (van 

blij, naar bang, naar boos, om er maar eens drie te noemen).  

Ze ontdekken hoe onze gevoelens ons iets vertellen, bv. over de relatie met 

onszelf en de wereld om ons heen. En wat het betekent om, naast ons 

verstand, ook ons gevoel serieus te nemen wanneer we voor keuze komen 

te staan. En dat het goed is om je gevoel daadwerkelijk te laten spreken.  

 

 

 

 

 



Koen kan niet kiezen
Lou Peacock en Nicola Slater
Uitgeverij Gottmer

Vind jij het ook zo lastig om te 
kiezen? Of je die blauwe of rode 
trui zal aandoen? Of je nou 
vanille-ijs zal nemen of toch die 
met chocoladesmaak? Koen is 

een jongetje dat dat ook lastig vindt, en hij twijfelt de 
hele dag door. Koen twijfelt ook over zijn verjaardags-
cadeau, maar als hij een folder ziet van het asiel weet 
hij het: hij wil een hond! Maar ja… welke hond moet 
hij dan kiezen? Lief prentenboek over een kleuter die 
de hele dag twijfelt. Leuk om als voorbeeld te dienen 
thuis en op school met vrolijke, grote tekeningen met 
veel kleur. Vanaf 4 jaar. 
 

Muis in huis!
Russell Ayto
Uitgeverij C. de Vries-
Brouwers

Meneer Baas en meneer Bol 
worden opgeroepen om bij 
een huis een muis te vangen. 
Die weten vast hoe dat moet! 
Meneer Bol zet eerst maar 

eens muizenvallen neer. Maar als hij zelf vergeet 
dat ze er liggen, heeft hij spijt (en pijn!). Dan vraagt 
meneer Baas of meneer Bol een kat wil halen, dat zijn 
uitstekende muizenvangers. Maar meneer Bol komt 
naar huis met een hond. Die zich niets aantrekt van 

muizen en de muis andersom ook niet. De volgende 
ideeën van meneer Bol zijn uiteindelijk nogal dras-
tisch. Het hele boek staat vol met grappige situaties en 
droge humor en de opbouwende spanning is heerlijk. 
Kinderen en voorlezers zullen smullen van dit verhaal! 
Vanaf 5 jaar. 

Seizoenen: een 
jaar in de natuur
Hannah Pang
Uitgeverij Veltman 

Dit is een heel bijzonder 
prentenboek over de sei-
zoenen. Grootste pluspunt 
zijn de prachtige illustraties die door het hele boek 
staan. Er staan verschillende landschappen van over 
de hele wereld in beschreven. Zo zie je een landschap 
in Alaska, China, Afrika en Australië. Sommige gebie-
den hebben maar twee seizoenen en anderen hebben 
ook regenseizoenen of periodes van grote droogte. 
Het boek staat propvol interessante weetjes en is een 
aanrader voor thuis en de schoolbibliotheek. Vanaf 5 
tot en met 8 jaar. 

Hoi, ik ben Matilda. Ik ben een
echte boekenwurm. Ik leen stapels
boeken in de bibliotheek. Hier 

vind je de boeken die ik deze
keer de leukste vond!

VOORJAAR 2021



Roblox: waar is de 
Noob?
Craig Jelley
Uitgeverij MEIS & MAAS

Als jij fan bent van Roblox, dan is 
dit zoekboek absoluut iets voor 
jou! Je ziet verschillende ga-
me-werelden waarin je met Buil-
derman, Ezebel en Mr Bling Bling 
op zoek gaat naar de Noob en 

ander Roblox-items. Aan het begin wordt precies uit-
gelegd wat de bedoeling is en daarna kun je op zoek in 
15 verschillende werelden. Het is geen makkelijke klus, 
want er is een hoop te zien op de pagina’s. Lukt het jou 
om de Noob te vinden voordat hij nog meer ellende 
veroorzaakt? Dan ben jij de ultieme Robloxkenner! 
Vanaf 7 jaar. 

Held met humor (Grapman)
Tjibbe Veldkamp
Uitgeverij Em. Querido

Nik heeft een enorme hekel aan 
school. Zijn vriendin en klasgenoot-
je Noor houdt ervan en is er goed 
in. En hun meester Nietje heeft een 
hekel aan kinderen en aan lesge-
ven. Dat is een goede mix voor een 
grappig boek, toch? Ja hoor! Nik 
vindt zichzelf behoorlijk grappig 
en als hij bij een spreekbeurt de 
hele klas aan het lachen krijgt dan 
slaan bij meester Nietje de stoppen 
door. Samen stuurt hij Nik en Noor 
in een tijdmachine naar de tijd dat 

leerkrachten hun leerlingen nog echt mochten straf-
fen. Hoe zal dit aflopen? Een heel leuk boek met erg 
grappige tekeningen dat ook geschikt is voor kinderen 
die moeite hebben met lezen. Vanaf 8 jaar en geschikt 
voor het Makkelijk Lezen Plein.
 

De schaduwmot
Francesca Gibbons
Uitgeverij Harper Collins

Kun jij ook zo genieten van sprook-
jes zoals Narnia, Harry Potter en 
de Magische apotheek? Dan is dit 
boek echt iets voor jou! De elfjarige 
Imogen is de regels waar ze zich 
aan moet houden (die bedacht zijn 
door volwassenen) zat en ze gaat 
eens lekker naar buiten. In de tuin 
ziet ze een bijzondere zilverkleurige mot, en ze besluit 
erachteraan te gaan, door het hek waar VERBODEN 
TOEGANG op staat. Haar zusje Marie piept stiekem 
mee en dan komen ze in een andere wereld terecht. 
Een wereld met monsters en trollen, met mensen die 
in hutten wonen en met magische klokken die meer 
vertellen dat je op het eerste gezicht zou denken. Ze 
helpen prins Miroslav en gaan met hem het avontuur 
vol magie tegemoet. Vanaf 10 jaar. 

Het lied van de 
vreemdeling 

Linda Dielemans
Uitgeverij Leopold

Une is een neanderthalermeisje, 
dat 41.000 jaar geleden op aarde 
was. Ze leeft met haar stam in 
een streek die nu Frankrijk heet. 
Als ze tijdens de jacht een grote 
fout maakt, gaat ze op zoek naar 
de vrouwelijke god Ohé, om ver-
giffenis te vragen. Onderweg komt ze de jongen Nano 
tegen, hij behoort tot een stam met ‘mensen’. Als de 
twee stammen met elkaar in aanraking komen laait 
er een strijd op, omdat ze simpelweg niet met elkaar 
overweg kunnen. Alles verandert als er een vulkaan-
uitbarsting is, dan moeten de groepen samenwerken, 
om te kunnen overleven. Spannend en informatief 
boek over een tijd waar nog niet heel veel leesboeken 
over zijn. Vanaf 11 jaar. 
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Biebnieuws 6. Wat lees jij?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kletsen maar 

Door te praten leren kinderen hun gedachten onder woorden te brengen. 

En dat kan heel goed na het lezen van een verhaal! Je kunt als ouder 

voorlezen en daarna over het verhaal praten. Je kunt natuurlijk ook 

kletsen over het boek dat je kind zelf aan het lezen is.  

Je kunt vragen ‘Waar gaat je boek over?’. Je kunt ook allerlei andere 

vragen stellen, zodat je nog meer over het boek te weten komt. En over 

hoe je kind denkt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips om samen een boek te kiezen 

Samen ontdekken welk boek leuk is voor jouw kind? 

- Op Jeugdbieb kan je een onderwerp kiezen en daarna zoeken naar een boek dat bij je past. 

- Hier vind je boekentips van de leesconsulenten (biebjuffen) uit Kampen. En ze vloggen! 

- Ontdek een leuk boek door deze boekenfilmpjes te bekijken. 

- Ook bij een digitaal prentenboek kun je samen kletsen over het verhaal. Wij plaatsen op 

onze website regelmatig een nieuwe Digitale Voorleestas met tips voor thuis. 

 

 

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van de Bibliotheek op school in Kampen:  

volg ons op Facebook. Op Instagram vind je boekentips van onze leesconsulenten. Weten wat er in de 

Bibliotheek Kampen gebeurt? Meld je aan voor onze nieuwsbrief. 

Wie uit jouw boek 

zou je wel een dag 

willen zijn?  

Welk stuk in je 

boek is erg 

grappig / 

spannend / zielig? 

 

Wat maakt jouw 

boek speciaal?  

Past de voorkant 

van je boek goed 

bij het verhaal?   

Wat is een leuk 

weetje in je boek?   

Dat poep van de 

blauwe vinvis 

oranje is.  

Je ziet wel over 

wie het gaat, maar 

niet wat er in het 

verhaal gebeurt.   


