
Even bijpraten… 

 

Afgelopen vrijdag hebben we juf Debora in het zonnetje 

gezet, omdat ze 25 jaar in het onderwijs werkzaam was. Een 

hele prestatie! Ze werd in de speelzaal onthaald door alle 

kinderen van de school. Eerst moest ze een rebus oplossen 

en daarna hebben alle kinderen een speciaal voor haar 

geschreven lied gezongen. Groep 7 en 8 hebben zich   

vervolgens naar het veld begeven om daar samen te gaan 

sporten. Juf Debora heeft laten zien dat ze nog steeds onze 

sportiefste juf is. Een geslaagde dag!  

 

Schoolfotograaf 

Op donderdag 30 september komt de schoolfotograaf. Er 

worden dan individuele en groepsfoto's gemaakt. We hopen 

alle klassen op deze dag op de foto te zetten. Als er daarna nog 

tijd is, willen we ook broertjes/zusjes (die op de                 

Schaepmanschool zitten) de gelegenheid geven om met elkaar 

op de foto te gaan.  

 

Halloween 

Op woensdag 27 oktober vieren we Halloween met de 

groepen 5 t/m 8. Verdere informatie over deze avond volgt.  

 

 

Welkom… 

Op 2 oktober wordt Sophia Diender 4 jaar. Zij komt bij de ‘toffe 

tijgers ’ van juf Annemarie en juf Naomi. Op 5 oktober wordt Elin 

Aarden 4 jaar. Zij komt bij de ‘vrolijke vlinders ’ van juf Marijke en 

juf Nadine. Van harte welkom, Sophia en Elin! Heel veel (leer)

plezier op de   Dr. Schaepmanschool toegewenst!   

Nieuwsbrief  
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Namenlijsten 

 

Ieder schooljaar geven wij de namenlijsten (inclusief adresgegevens) aan de 

kinderen mee. Zo kunnen ouders makkelijker met elkaar in contact komen voor 

speelafspraakjes en dergelijke. Deze lijsten willen we ook graag dit jaar weer       

meegeven. Als u niet wilt dat deze gegevens van uw kind(eren) worden gedeeld, 

kunt u voor maandag 27 september een berichtje aan juf Marleen doen 

(m.aalberts@aves.nl). Deze gegevens worden dan van de lijst gehaald. Als u in de afgelopen tijd verhuisd 

bent of een ander telefoonnummer heeft gekregen, is het wel belangrijk deze gegevens aan te (laten) 

passen. U kunt dit zelf doen via Parro of anders de wijziging mailen naar juf Marleen.   

 

 Coronamaatregelen 

 

Per 20 september zijn er versoepelingen voor het onderwijs omtrent de corona 

maatregelen. Dit leidt tot wijzigingen binnen het huidige beleid van onze school. Op dit 

moment is het volgende bij ons bekend: 

• Vanaf 20 september hoeft alleen de besmette leerling/leerkracht in quarantaine, de rest van de klas 

niet. School neemt nog wel contact op met de GGD en informeert de ouders van de klas. Kinderen/

leerkrachten uit die klas met klachten moeten wel thuis blijven en krijgen van de GGD het advies zich te 

testen.   

• Als er meer besmettingen zijn in één klas, dan kan de GGD beslissen om toch over te gaan tot   

quarantaine (van een groter deel) van de klas. Ook kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor      

gezinnen met kwetsbare leerlingen/volwassenen.   

• Vanaf 25 september wordt de verplichting losgelaten om 1,5 meter afstand te hanteren tussen      

volwassenen. 

We zijn als school erg blij met deze versoepelingen, waarmee we langzamerhand weer terug gaan naar 

onze reguliere werkwijze. 

 

Ziekmelden via Parro 

 

Vanaf dit schooljaar is het de bedoeling dat ouders/verzorgers de afwezigheid 

van hun kind via Parro doorgeven. Bij de melding kan er gekozen worden voor: 

1. Ziekmelding 

2. Bezoek aan dokter/tandarts 

3. Logopedie/therapie 

4. Verlofaanvraag 

Het ziekmelden kan voor 1 of 2 dagen, maar kan ook tot ‘onbekend’ zijn. Als u voor deze laatste optie 

kiest, dan is het wel de bedoeling dat uw kind ook weer beter wordt gemeld. Anders blijft het op afwezig 

staan. 



 

Activiteitencommissie                                                  

                                                               

Dinsdag 7 september jl. heeft de eerste 

vergadering van de activiteitencommissie 

plaatsgevonden. Het was fijn om elkaar   

weer  persoonlijk te mogen ontmoeten. 

We hebben ons beleid besproken en   

afspraken gemaakt. Omdat we merken 

dat er soms onduidelijkheid is over het 

geven van een cadeautje aan de 

leerkracht voor de verjaardag of aan het 

einde van het schooljaar, willen we                 

benadrukken dat de klasseouders dit  

regelen. Aan het begin van het schooljaar 

wordt een vrijwillige bijdrage van ouders 

gevraagd en de cadeautjes voor de 

leerkracht worden hiervan betaald.  Op 

deze manier geeft de klas gezamenlijk 

iets aan de leerkracht en zijn hierin geen        

onderlinge verschillen. Natuurlijk mag 

ieder kind zelf ook een mooie tekening 

o.i.d. maken, maar dat hoeft dus niet.  

 

 
Agenda… 
 
 

28  sept.     MR-vergadering 

29  sept.     Juf Naomi jarig 

30  sept.     Schoolfotograaf 

6    okt.       Start Kinderboekenweek 

www.drschaepmanschool.nl  

of volg ons op Facebook en           

Instagram: 

‘Dr. Schaepmanschool’ 



 



 

 

 

 


