
Even bijpraten… 

 

Deze week hebben we als team de laatste               

scholingsbijeenkomst van kindgeprekken door de      

IJsselgroep. Alle opgedane kennis en kunde gaan we de 

komende jaren inzetten bij het voeren van 

kindgesprekken in de groepen 1 t/m 8. Dit wordt 

ondersteund door het werken met kindportfolio's. In 

de startvergadering is het proefportfolio van juli en de 

feedback van team en ouders geëvalueerd. Dit heeft 

tot wat aanpassingen in de portfolio's geleid. Deze 

worden nu doorgevoerd in de formats en dan zullen we er samen met de kinderen weer enthousiast 

mee gaan werken. We hopen dan in februari een mooi en compleet portfolio mee te geven aan ieder 

kind.  

 

Opening kindcentrum 

 

We gaan binnenkort officieel starten als Kindcentrum met Partou. 

Wegens de coronamaatregelen doen we dit alleen met de kinderen. 

Er zal een kort officieel gedeelte zijn en daarnaast zijn er die dag 

leuke ateliers voor de kinderen georganiseerd. Dat is een mooi begin van hopelijk een mooie,    

vruchtbare samenwerking. Wegens omstandigheden wordt de opening van het Kindcentrum 

verplaatst naar een andere dag. Informatie volgt t.z.t.  

 

Jubileum juf Debora 

 

Op vrijdag 17 sep. vieren we dat juf Debora 25 jaar in het     

onderwijs zit en dat is reden voor een feestje! In overleg met juf 

Debora en de coronapandemie in ons achterhoofd, worden het 

vooral activiteiten met groepen 7 en 8. We kunnen natuurlijk nog 

niet te veel verklappen, maar het belooft een leuke dag te 

worden! De groepen 7 en 8 ontvangen nog informatie via Parro.  

Nieuwsbrief  

07-09-2021 



 

Afspraken buiten school 

 

Omdat we merken dat kinderen regelmatig onder schooltijd weg moeten,  

willen we u vragen om afspraken met de tandarts en dergelijke zoveel         

mogelijk buiten de schooltijden om te plannen. Alvast bedankt! 

 

 

Algemene informatieavond 

 

Zoals het nu lijkt, kunnen we de algemene informatie 

avond op dinsdag 14 september door laten gaan. Dit moet 

wel in aangepaste vorm gebeuren, omdat de onderlinge 

afstand tussen mensen 1,5 meter moet zijn. Daarom     

hebben we de volgende werkwijze: 

- Per gezin mag er 1 ouder komen. We hopen van harte dat dit volgend jaar weer anders zal zijn. 

- Ouders komen alleen als zij klachtenvrij zijn. 

- Ouders melden zich vooraf aan voor ronde 1 (om 19.30 uur) of ronde 2 (om 20.15 uur) via de         

groepsparro van hun kind(eren). We hebben hierbij een maximaal aantal inschrijvingen van 10 ouders 

per ronde, zodat er voldoende afstand tussen de volwassenen kan blijven. Als u nog een 3e kind heeft, 

kunt u om 21.00 uur deze klas binnenlopen om informatie te krijgen. De inschrijvingen worden 7         

september open gezet in Parro. 

- In het klaslokaal zijn 10 gemarkeerde plekken waar u plaats kunt nemen. Zo behouden we de         

onderlinge afstand van 1,5 meter. 

- Ouders lopen zoveel mogelijk buitenom het schoolgebouw van lokaal naar lokaal. 

- Er zal geen koffie/thee geschonken worden op deze avond.  

Agenda… 

15  sept.      Juf Annemarie jarig  

16   sept.     Juf Yvonne jarig 

17  sept.      Jubileum juf Debora 

28  sept.     MR-vergadering 
www.drschaepmanschool.nl  

of volg ons op Facebook en Instagram: 

‘Dr. Schaepmanschool’ 
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ls lezen té makkelijk voor jou of juist lastig?

Lukt het je maar niet om een leuk, spannend,

grappig of passend boek te vinden? Vind je lezen saai?

Dokter leesplezier, geeft advies, tips, ze luistert, beantwoordt vÍagen,

en biedt hulp bij het vinden van het juiste boek.

lnformeer bij de balie waar je haar kunt vinden.

Samen gaan we elke leesuitdaging aan, op naaï
(meer) leesplezier!

Ook ouders kunnen terecht bij Dokter Leesplezier

Je kunt Dokter Leesplezier gewoon opzoeken in de bieb.

Wi1 je haar toch alvast laten weten dat je komt, dan kun
je via de agenda op onze website een afspraak maken.

Stel je vraag via activiteiten@bibliotheekkampen.nl.

We antwoorden zo snel mogelijk.

Zet er ook even bij op welke school je zit.
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www.biblioth eekkampen.nl


