
Even bijpraten…met juf Saskia 

 

Naast mijn werkzaamheden op school als leerkracht van 

groep 3b, ben ik dit jaar begonnen met een master      

pedagogiek. Voor deze tweejarige studie volg ik elke 

woensdag college en heb daarnaast   opdrachten die ik 

op de Dr. Schaepmanschool mag uitvoeren. Deze          

opdrachten staan in het teken van een onderzoek 

omtrent ouderbetrokkenheid/ educatief partnerschap. 

Deze term houdt in dat ouders worden gezien als      

samenwerkingspartners van de school in opvoeding en 

het leerproces van leerlingen. Mijn opdracht is om een      

langdurige pedagogische verandering tot stand te 

brengen op onze school.  

Omdat ik heel graag wil weten hoe ouders over ouderbetrokkenheid/educatief partnerschap denken, 

heb ik gevraagd  een  enquête in te vullen.  Deze enquête heb ik via Parro verstuurd. Ik hoop        

natuurlijk op veel respons. Uw mening wordt zeer op prijs gesteld!  

 

Koningsspelen 

 

Ook dit jaar zullen wij weer aandacht besteden aan de             

Koningsspelen. Vanwege Corona doen we dit op een 

iets minder uitgebreide manier dan we gewend zijn.  In 

iedere klas wordt er zeker aandacht aan besteed. Het 

zal geen dagvullend  programma zijn. We zorgen ervoor 

dat de klassen in hun eigen bubbel blijven, maar toch sportief bezig zullen zijn op deze bijzondere 

dag. De kinderen nemen gewoon hun eigen eten en drinken mee.  

De kinderen mogen natuurlijk wel in oranje kleding naar school komen als ze dit leuk vinden.  

 

Enquête schooltijden 

Dinsdagavond 20 april zal de enquête over de schooltijden in de MR besproken      
worden. Eind deze week zal dan duidelijk zijn wat het rooster in het nieuwe       
schooljaar gaat worden.  

Nieuwsbrief  
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Reminder Avesdag 26 april 

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven hebben we op 

26 april Avesdag met alle scholen van stichting Aves.      

Alle kinderen deze dag vrij zijn. Het thema is ‘jouw plek bij 

ons’ en zal digitaal plaatsvinden. De dag erna, 27 april, is 

het Koningsdag en zijn de kinderen ook vrij. Dat betekent 

dus een heerlijk lang weekend voor de kinderen!   

 

Steppen  (vermist) 

Sinds afgelopen week wordt er een aantal steppen vermist.                  

Om misverstanden te voorkomen de volgende oproep:  

-  Wilt u de step van uw kind voorzien van naam?  

-  De steppen moeten buiten blijven staan, daarom is het gebruik van 

een slotje handig om stelen te voorkomen.  

Tot slot de oproep of iedereen thuis kritisch in de schuur wil kijken of 

er niet toevallig 2 dezelfde steppen staan en er per ongeluk een    

verkeerde step mee naar huis is gegaan. Het zou heel fijn zijn als de 

vermiste steppen weer boven water komen. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

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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