
Even bijpraten... 

 

Zoals jullie weten werken wij met Jeelo. 

Jeelo staat voor JE Eigen LeerOmgeving. 

Wat houdt dit in?  

Projectmatig onderwijs. Ieder jaar doen 

we vijf projecten. Wij werken met       

projecten in een zinvolle context, dit jaar 

bijvoorbeeld over ‘het maken van een product’, ‘zorgen voor dieren’ of  ‘leren voor later’ en ‘omgaan 

met elkaar’.  

In en met de omgeving . Bij ieder project worden organisaties uit de directe omgeving van onze 

school betrokken. De link met de 'praktijk' is daardoor heel sterk, de leerstof blijft niet theoretisch: 

kinderen zien in de praktijk wat zij eraan hebben om meer te weten te komen over een bepaald 

onderwerp.  

Geïntegreerd leren. In de projecten komen allerlei ‘vakken’ aan bod, zoals geschiedenis, 

aardrijkskunde, natuur, muziek, beeldende vorming, taal en lezen. We werken zoveel mogelijk vanuit 

de context van het project. Wij merken dat leerlingen zo veel beter zien waarom ze iets moeten    

leren.  Het nieuwe thema van Jeelo is van start gegaan of dit zal binnenkort gebeuren. Dit thema 

staat in het teken van Zorgen voor dieren. In groep 1/2 is dit ‘omgaan met dieren’, in groep 3/4 

‘dieren binnen en buiten verzorgen’, in groep 5/6 ‘huisdieren verzorgen’ en in groep 7/8 ‘jonge      

dieren  verzorgen’.  

Ouderpeiling rooster 

 

Dit schooljaar werken we met een continurooster. Door 

de coronapandemie hebben we voor schooljaar 2020-

2021 het aantal haal- en brengmomenten gehalveerd met 

een continurooster om zo de kans op besmettingen te 

verkleinen. Dit rooster is voor het hele schooljaar        

vastgesteld. Wel is aangegeven dat we dit jaar een ouderpeiling zullen houden. Hiermee willen we 

duidelijk krijgen welk rooster de voorkeur voor ouders heeft. Deze peiling wordt nu (tot en met 31 

maart) afgenomen door de MR. Met de uitkomsten van deze enquête zal de MR een advies geven 

aan de directie. Vervolgens zal de directie een keuze voor een rooster maken voor schooljaar 2021-

2022. In deze keuze zullen ook de uitkomsten vanuit de peiling onder de leerlingen en het team   

meegenomen worden. We hopen op deze wijze een gedragen besluit te kunnen nemen.  
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4e kleuterklas 

 

De kleuterklassen zitten behoorlijk vol 

(aantallen tussen de 25 en 29). Dit was ook 

aan het begin van dit schooljaar al bekend 

en daarom is in samenspraak met de MR  

extra formatie weggezet om de groei op te 

vangen. De juffen van leerteam 1/2 hebben 

nagedacht over hoe zij deze extra formatie in 

willen zetten en zijn tot een mooi plan     

gekomen: 

In de periode van de meivakantie tot en met de zomervakantie zullen we gaan werken met een 4e     

kleuterklas. Deze klas zal bestaan uit kleuters van groep 1/2A, 1/2B en 1/2C die na de zomervakantie 

naar groep 3 gaan. Deze kinderen worden nu al 1 klas en zullen na de zomervakantie bij elkaar blijven als 

groep 3. Op deze manier worden alle kleuterklassen minder vol en is er meer tijd/aandacht voor ieder 

kind. Daarnaast kunnen de kinderen van de 4e kleuterklas extra goed voorbereid worden op groep 3. 

Dat betekent dat we de komende weken moeten bepalen welke kinderen er na de zomervakantie naar 

groep 3 gaan. Bij sommige kinderen is dit heel al duidelijk. Deze ouders ontvangen vrijdag een bericht via 

Parro dat hun kind in de 4e kleuterklas wordt geplaatst. Er zijn ook kinderen die twijfelgeval zijn. Deze 

ouders ontvangen vrijdag een bericht via Parro met de mededeling zich in te schrijven voor een          

oudergesprek in week 14/15. Tijdens dit gesprek gaan we samen met ouders in gesprek over de vraag of 

het kind doorgaat na de zomervakantie naar groep 3 of niet. Deze keuze wordt bepaald door de           

sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en informatie uit het leerlingvolgsysteem DORR. Samen 

met ouders maken we dan een keuze wat voor dat kind het beste is. Als het kind doorgaat naar groep 3, 

dan zal het na de meivakantie in de 4e kleutergroep starten en anders blijft het gewoon in de huidige 

kleuterklas. Op dit moment zijn we druk bezig met het organiseren van de 4e kleuterklas. Zodra dit 

duidelijk is, brengen we ouders hiervan op de hoogte.  

Welkom… 

Op 27 maart wordt Gio Groenendijk 4 jaar. Hij 

komt bij de ‘zingende zebra’s’ van juf Marloes 

en juf Nadine. Op 31 maart wordt Raf Duitman 

vier jaar.  Hij komt bij de ‘toffe tijgers’ van juf 

Annemarie en juf Ellen.  Van harte welkom, 

Gio en Raf! Heel veel (leer)plezier op de        

Dr. Schaepmanschool toegewenst!   

 

 

 



Paasviering op 1 april 

Op donderdag 1 april hebben we een gezellige paaslunch in de eigen 

klas. De kinderen hoeven geen eten mee te nemen. Dit wordt door de           

activiteitencommissie verzorgd. Aansluitend maken de kinderen een 

mooie kaart voor iemand die een beetje extra aandacht verdient.     

Hierover kunt u al in gesprek met uw kind voor wie de kaart gaat 

worden. Deze kaarten worden verstuurd door de kinderen/ leerkracht. 

Zo kan iedereen met een positief gebaar zorgen voor een fijne 

paasgedachte door aan anderen te denken.Wat moeten de kinderen 

zelf meenemen: Een geschreven adres voor diegene waar de kaart voor is bedoeld ( de kinderen 

krijgen op school een envelop en een postzegel) en een bord, beker en bestek (graag voorzien van 

naam). 

Heel Kampen loopt mee 

 In de bijlage informatie over de actie Heel Kampen loopt mee georgani-

seerd door Sportservice Kampen. Doe je ook mee? Kom in beweging en 

loop dagelijks een wandeling van minimaal 20 minuten met de app      

Ommetje. De buurtsportcoaches van Sportservice Kampen hebben       

speciaal voor alle inwoners van de gemeente Kampen samen met lokale          

ondernemers  fantastische prijzen beschikbaar gesteld.  

Schrijf je in, in de juiste leeftijdsgroep en ga lekker wandelen. Wekelijks wordt er onder alle actieve 

lopers een prijs verloot.. Op de website Heelkampenbeweegt.nl staat de complete uitleg en             

informatie en daarbij speurtochten voor kinderen. Er is er vast ook eentje in jouw wijk, of hij komt 

z.s.m. online. Ga op pad en stuur je antwoord in. Dan maak je kans op een cadeaubon van de          

Intertoys Kampen. 

Filmpje ‘open dag’ 

Om iedereen toch een kijkje in onze klas te kunnen geven, heeft iedere klas 

een kort filmpje gemaakt van de dagelijkse bezigheden. Deze filmpjes            

komen 24 maart om 17:00 uur op Parro te staan. Veel kijkplezier gewenst! 

Agenda… 

26 mrt.   juf Kelly  jarig 

31 mrt.   juf Bianca jarig 

1 apr.    Paasviering op school 

2 apr.    Goede vrijdag, kinderen vrij 

5       apr.    Tweede Paasdag, kinderen vrij 

www.drschaepmanschool.nl  

of volg ons op Facebook: 

‘Dr. Schaepmanschool’ 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Trefwoord 2020-2021 thema 3-3 Liefhebben / onderwijsbureau Meppel/ TK 

inspirators voor betekenisvol onderwijs 

 

 

 

Liefhebben 
 

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 26, aflevering 3, thema 3 (29 maart-9 april 2021) 

 

Na de thema’s ‘Voelen’ en ‘Kiezen’ werken we met Trefwoord in de twee weken rond Pasen 

met het thema ‘Liefhebben’. Er is wat te zeggen voor deze volgorde: eerst (aan)voelen, 

dan kiezen om te laten zien dat iets of iemand veel voor je betekent.  

 

Liefhebben 

Eenvoudiger dan in deze regels uit een gedichtje voor de 

middenbouw kun je het thema bijna niet weergeven. Liefhebben is 

onvoorwaardelijk en belangeloos iets doen voor de ander.  

Kinderen zijn daar heel spontaan in. Ze vinden het leuk om een 

ander een cadeautje te geven. Om met iemand te spelen, om hun 

tijd en aandacht te delen. Om gewoon bij iemand te zijn die jouw 

aanwezigheid fijn vindt of nodig heeft. 

 

Pasen 

Liefhebben is dit jaar het paasthema, en dat is niet zomaar. Jezus wordt in de bijbel beschreven als 

iemand die mensen benadert vanuit liefde. Zieken geneest hij, zondaars vergeeft hij en mensen die door 

anderen met de nek worden aangekeken zoekt hij op.  

Het liefhebben lijkt bij hem zó enorm grenzenloos, dat hem dit door anderen wordt kwalijk genomen. 

Zijn leven eindigt aan het kruis. Maar met Pasen vieren Jezus’ volgelingen dat zijn levensinzet voor een 

meer liefdevolle wereld niet hoeft te eindigen. 

 

Voor Pasen (Goede Week) en na Pasen 

In de Goede Week voor Pasen horen de kinderen de verhalen over wat 

Jezus doet en meemaakt in Jeruzalem in die laatste week van zijn leven: 

zijn liefde voor mensen tonen door voor mensen te zorgen, samen te eten 

met zijn vrienden en zelfs door te sterven. In de onderbouw wordt diezelfde 

gedachte verwoord in het prentenboek ‘Een vriend als jij’ over de mier Leo 

en zijn beste vriend Max. De afbeelding hiernaast toont hoe Leo zijn liefde 

aan Max toont. En in de andere afbeelding hoe dat bij mensen kan. 

In de paasviering en in de week na Pasen wordt duidelijker dat die liefde 

niet dood is, dat Jezus nog leeft. Die liefde blijf je voelen.  

En dan is de cirkel rond: ‘voelen’, ‘kiezen’, ‘liefhebben’.  

 

Liefde tonen in verschillende talen 

In dit thema zien de kinderen dat liefde een woord is dat je kunt doen.  

De kinderen leren de verschillende talen waarin liefde zich kan uiten en 

groeien daarin. Iets geven zonder iets terug te willen. Op een positieve 

manier over elkaar spreken. Elkaar ruimte en aandacht geven, en hulp aan 

wie jou nodig heeft. 

Als je liefhebt, eerlijk waar, 

wil je geven, elke dag. 

Voor een knipoog of een lach 

doe je alles voor elkaar. 


