
Even bijpraten over...schoolkamp! 

 

Gisteren is groep 8 rond 9:30 uur vol goede moed 

op de fiets  gestapt en richting Harderwijk            

vertrokken voor het jaarlijkse schoolkamp.              

Als begeleiding zijn meester Pascal, juf Debora, 

meester Lars en meester Youp mee. De sfeer was goed en we hebben vernomen dat het een           

gezellige boel is. De groep blijft in hun eigen bubbel doordat de activiteiten steeds binnen dezelfde 

groep plaatsvinden. Corona-proof dus! We verwachten de vakantiegangers donderdagmiddag weer 

op school terug! 

 

Portfolios’s 

Aan het einde van dit schooljaar gaat voor de eerste keer het 

nieuwe portfolio uit. Het portfolio is voor en door het kind    

gemaakt en heeft als doel om kinderen zicht te geven op hun 

eigen groeiproces. Dit vergroot de betrokkenheid van het kind 

bij het eigen leerproces en vergroot de leermotivatie. Al met al 

een mooie ontwikkeling in de school! Door de lockdown en de 

coronamaatregelen heeft deze ontwikkeling wel iets vertraging 

opgelopen. Hierdoor hebben we het afgelopen half jaar nog 

geen eigen leerdoelen met kinderen gesteld of hierover       

kindgesprekken gevoerd. Dit zal pas starten in het nieuwe schooljaar. Desalniettemin komt er straks 

een mooi portfolio mee naar huis. In dit portfolio zitten voor de groepen 3 t/m 8 ook de reguliere 

rapportcijfers, zodat ouders hier goed over geïnformeerd blijven. Op 28 juni zijn dan de laatste       

oudergesprekken. Deze zijn wederom facultatief. Ouders kunnen zich van 18 juni inschrijven voor 

een oudergesprek.    

Zonnebrand 

Het is deze week prachtig weer en we genieten daar lekker van tijdens het 

buitenspelen met de kinderen. Het is nu wel belangrijk dat kinderen voor 

schooltijd ingesmeerd worden met zonnebrand en met name de jonge kin-

deren ook zonnebrand mee hebben naar school om nog een keer bij te 

smeren als dat nodig is. Wilt u hier als ouders voor zorgen? Alvast bedankt. 
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Kindcentrum 

In het nieuwe schooljaar wordt de samenwerking 

met Partou officieel in de vorm van een          

Kindcentrum. De voorbereidingen hiervoor zijn in 

volle gang en de laatste werkzaamheden worden 

aan het visiedocument gedaan. In de praktijk zijn we eigenlijk al wel aan het samenwerken.                     

De samenwerking zal alleen intensiever worden, zodat we vanuit een gezamenlijke visie op onderwijs en 

opvoeding een doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar krijgen. We houden u op de hoogte! 

 

Schoolreisje 

De meeste schoolreisjes zijn gepland! Groep 1/2 heeft op 

school een spetterfeest. Groep 3 en 4 gaan naar de                    

kinderboerderij (groep 3a op 6 juli, groep 3b op 5 juli en 

groep 4 op 7 juli). Groep 5 en 6 zijn nog hard aan het 

werk om de organisatie rond te krijgen. Groep 7 gaat op 

30 juni naar Dinoland.  Verdere informatie over datums, 

tijden en vervoer volgt via Parro. 

 

Welkom.. 

Op 23 mei is Gigi Paparo 4 jaar geworden. Op 30 

mei is Thomas Zijlstra 4 jaar geworden. En op 4 

juni is Quinn Schreurs 4 jaar geworden. Ze zitten 

allemaal zit bij de ‘toffe tijgers’ van juf Annemarie 

en juf Ineke. Er zijn ook een aantal zij-instromers 

bij ons op school gekomen: Thijs Bastiaans zit in 

groep 3a en Anne Bosch zit in groep 5.                

Van harte welkom Gigi, Thomas, Quinn, Thijs en Anne en heel veel (leer)plezier op de                                     

Dr. Schaepmanschool toegewenst!   

Agenda… 

9             juni   juf Ineke jarig  

10      juni   juf Annelies jarig 

16           juni   juf Marijke jarig 

18      juni   juf Natasja jarig 

20      juni   Vaderdag 

25      juni   portfolio mee 

28           juni   oudergesprekken (facultatief) 
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