
Even voorstellen…juf Esther 

 

Mijn naam is Esther te Brake. Ik kom vanaf deze week ook op de 

Dr. Schaepmanschool werken, bij de Blije Beren. Ik zal op de   

donderdag en vrijdag aanwezig zijn. Even iets over mijzelf; ik ben 

net afgestudeerd (sinds februari) en heb in 2,5 jaar deeltijd mijn 

Pabodiploma aan de KPZ behaald.                                                     

Ik ben na de voorjaarsvakantie in de invalpool  van Stichting Aves 

gestart en het bevalt mij prima. Mijn droom is om een eigen 

groep te hebben en dit zal in de toekomst vast wel lukken  .   

Ik woon in  Tollebeek samen met mijn kat, Puk. Mijn hobby’s zijn: 

reizen, piano spelen, diepzeeduiken, koken en spelletjes doen. 

Graag tot ziens op school! Groetjes (juf) Esther 

Sneltesten 

Het is nu mogelijk om zelf thuis een coronasneltest af te nemen. Deze  testen     

kunnen ingezet worden als preventiemiddel om mensen die geen klachten hebben, 

maar wel besmet zijn, duidelijk te krijgen. De leerkrachten hebben nu allemaal 

zelftesten gekregen en kunnen dit middel 2x per week preventief inzetten als zij dit 

willen. Als iemand klachten heeft, dan zijn deze testen niet voldoende betrouwbaar en moet er      

alsnog uitgeweken worden naar een GGD-test of teststraat. Dit is in lijn met de   richtlijnen van het 

RIVM. Of kinderen getest worden, is de keuze van ouders. Als een kind echter klachten heeft, dan 

geldt echter dezelfde regel: Met klachten moet er een test afgenomen worden door de GGD. Een 

zelftest thuis is dan nietvoldoende betrouwbaar. Alleen met een negatieve uitslag van de GGD mag 

het kind dan weer naar school. We vragen ouders zich aan deze richtlijn te houden. Alvast  bedankt.  

De blije beren 

Afgelopen maandag is de nieuwe kleuterklas gestart. Alle groep 2 

kinderen zitten nu bij elkaar in de groep. Op maandag t/m 

woensdag staat juf Ellen voor deze groep en op donderdag en 

vrijdag staat juf Esther voor deze groep. We wensen de kinderen 

en de juffen veel (leer)plezier toe! 
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Smerige schoenen 

We hebben een groener bovenbouwplein gekregen met een  geweldige wa-

terpomp. Dit zorgt voor veel speelplezier, maar ook voor smerige schoenen. 

Om de school toch ook enigszins netjes te houden, hebben we de volgende 

afspraak met elkaar gemaakt: Als kinderen vanaf huis komen en de school 

betreden, mogen ze de schoenen in de klas gewoon aanhouden. Als  kinderen 

buiten hebben gespeeld op de velden of bij de waterpomp, dan zijn de schoenen te vies en moeten ze bij 

het betreden van de school uit. Kinderen mogen dan op de sokken de klas in, sloffen of gymschoenen 

aandoen (dat is aan ieder zelf om te bepalen). Een andere optie is, dat kinderen laarzen op school       

hebben staan en deze aandoen als zij naar buiten gaan en op de velden/bij de waterpomp willen spelen. 

Zij kunnen bij het betreden van de school  hun schoenen weer aandoen. Kinderen die niet op de velden 

of bij de waterpomp spelen, mogen gewoon de schoenen aanhouden. 

Bij alle ingangen zijn daarom nu schoenenrekken geplaatst, zodat alle schoenen/laarzen netjes geordend 

in de halletjes een plekje hebben. 

 

Schoolreisje 

Een schoolreisje zoals wij dit gewend zijn kan helaas niet doorgaan dit 

jaar. Toch willen we wel iets leuks met de kinderen ondernemen.   

Hiervoor wachten we eerst de nieuwe richtlijnen van het RIVM af en 

dan gaan we bekijken hoe dit vorm zal gaan krijgen. De kosten zullen 

hierdoor hoogstwaarschijnlijk lager uit gaan vallen. We houden u op de 

hoogte!  

 

Welkom.. 

Op 15 mei is Romy van Erven 4 jaar geworden. Ze zit bij 

de ‘vrolijke vlinders’ van juf Nadine en juf Marijke.     

Van harte welkom Romy. Heel veel (leer)plezier op de 

Agenda… 

24           mei   Tweede Pinksterdag, kinderen vrij! 

9             juni   juf Ineke jarig  

10           juni   juf Annelies jarig 

www.drschaepmanschool.nl  

of volg ons op  

Facebook: 

‘Dr. Schaepmanschool’ 



Biebnieuws 8. Luisterlezen 

 

Als lezen niet vanzelf gaat 

Hoe meer je leest, hoe beter je wordt in lezen. En hoe beter je bent in lezen, hoe leuker het wordt! 

Als lezen niet vanzelf gaat, kun je gebruik maken van bijvoorbeeld luisterboeken. Zo kun je toch 

plezier beleven aan verhalen. 

 

 

Luisteren naar boeken 

Luisterboeken vind je via de Online bibliotheek. Je maakt gebruik van 

de inloggegevens bij je bibliotheekpas en zet de boeken op je 

boekenplank. Voor kinderen met een leesbeperking, zoals dyslexie of 

TOS kan een gratis abonnement worden aangevraagd bij Superboek. 

Ook hier staan veel leuke boeken die mooi zijn voorgelezen.  

 

 

Luisterlezen 

Luisteren naar een boek en tegelijk meelezen op het scherm. Dit is een mooie 

stap om de overgang van luisteren naar lezen te maken. Voor 

bibliotheekleden is dit gratis op de website yoleo. Bekijk het filmpje om te 

zien hoe het werkt.  

 

 

Makkelijk Lezen Plein in de bieb 

Kinderen van 8 jaar en ouder die het lezen 

moeilijk vinden, kunnen vaak makkelijker een 

boek kiezen op het Makkelijk Lezen Plein, ook wel 

MLP genoemd. Bekijk het filmpje!  

 

Luisteren is ook lezen! 

Wist je dat: 

- je door te luisteren naar een gesproken boek ook verhalen kunt beleven? 

Lekker ontspannend, bijv. tijdens een lange autorit.  

- luisteren naar een boek ervoor zorgt dat je toch kunt meepraten over een populair boek, 

als zelf lezen lastig is? 

- uit onderzoek is gebleken dat kinderen na het (langdurig) luisteren naar boeken, vanzelf 

weer interesse krijgen in geschreven boeken? 

- luisteren naar verhalen ook heel goed is voor de woordenschat? 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterboeken.html
https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek
https://www.yoleo.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=mmYYegYdQQA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=8x4EEsNUwCI
https://www.facebook.com/deBibliotheekopschoolKampen/
https://www.instagram.com/debibliotheekopschoolkampen/
https://www.bibliotheekkampen.nl/service/nieuwsbrief
https://www.facebook.com/deBibliotheekopschoolKampen/
https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek
https://www.youtube.com/watch?v=8x4EEsNUwCI


 
 

 

 

Trefwoord 2020-2021 thema 4-2 Communiceren / onderwijsbureau Meppel/ TK 

inspirators voor betekenisvol onderwijs 

 

 

 

Communiceren 
 

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 26, aflevering 4, thema 2 (31 mei-18 juni 2021) 

 

In de eerste drie weken van juni werken we op school in Trefwoord met het thema 

‘Communiceren’.  

 

In woord en gebaar, in beeld en geluid, en… 

Kinderen van drie jaar in Nederland kunnen zich goed uitdrukken met de 

duizend woorden die ze dan al kennen. Taal is heel belangrijk voor de 

communicatie… voor het gesprek met elkaar, voor het lezen en noem maar 

op. Maar kijk ook wat hun gezicht vertelt, hun handen, hun ogen.  

In dit thema ‘Communiceren’ ontdekken de kinderen dat we over heel veel 

communicatiemogelijkheden beschikken: taal, lichaamstaal en beeldtaal en 

hoe je ze het best kunt gebruiken. 

 

Communiceren is betekenis geven 

In die taal, gebaren en beelden laten we horen en zien wie we zijn. Terwijl we ergens over praten en 

terwijl we horen en zien wat anderen ‘vertellen’ wordt iets duidelijker. Zo geven we in de communicatie 

betekenis aan ons eigen leven en dat van anderen om ons heen. We worden onszelf in onze 

communicatie met anderen.  

 

Ontdekken welk verhalen zin geven 

In de bijbelverhalen horen de kinderen over Stefanus en Saulus, die later Paulus genoemd wordt.  

Stefanus is één van de volgelingen van Jezus. Hij vertelt vol overgave over Jezus. Maar niet iedereen is 

blij met dat verhaal. Hij wordt opgepakt en geëxecuteerd via steniging. Saulus kijkt toe, tevreden. Hij 

wordt zelfs een vervolger van de rest van Jezussekte om ze uit te roeien. Eerst in Jeruzalem en dan in 

Damascus. Maar door een bijzondere gebeurtenis op weg naar Damascus wordt de vervolger van het 

christendom ineens zelf een volgeling en een verkondiger van Jezus in de hele wereld van die tijd. 

Het verhaal van Saulus/Paulus stimuleert de kinderen om vragen te stellen. Hoe communiceren mensen 

over God en over elkaar? Wat is zinvol en waar? Wanneer is zwijgen misschien wijzer dan spreken? 

 

Bewust worden van de kracht van taal 

De jongsten zijn in dit thema steeds even in het Praathuis met Barend en 

zijn dochter Babette. Daar leren ze hoe ze door praten, gebaren, tekenen en 

zingen kunnen vertellen wat ze voelen en wel/niet leuk vinden.  

De oudere kinderen worden zich bewust van de kracht van woorden, 

lichaamstaal, beeldtaal én van rituelen. En wat de zin en onzin van spreken 

is: waarover praat je wel en wanneer soms beter niet? Ze kijken naar de 

nieuwe ‘anderhalve-meter-taal’ in deze coronaperiode. Hoe is/was het om 

anders met elkaar te communiceren?  

Zo leren de kinderen om op een goede manier deel te nemen aan de vele 

vormen van communicatie in onze samenleving. 

 

 

 

 

 

  


