
Even bijpraten… 

 

Na 6 weken zomervakantie zijn we maandag weer    

allemaal gestart aan schooljaar 2021-2022. Wat fijn om 

iedereen weer te zien en alle vakantieverhalen aan te 

horen! In de klassen worden enthousiaste verhalen  

verteld, starten de lessen weer langzaamaan en zijn 

ook ‘de gouden weken’. Dit zijn de startweken van het 

schooljaar waarin leerlingen elkaar, de leraar en de 

klassenregels (opnieuw) leren kennen. Dit kan door 

gesprekken, oefeningen of spelletjes te doen. Hier    

nemen we in alle klassen de tijd voor, zodat er een goede groepsvorming kan plaatsvinden en er een 

fijne sfeer in de klas kan worden neergezet. Een fijne, veilige schoolomgeving is immers de basis. We 

wensen iedereen dan ook goede startweken en een heel mooi schooljaar toe!  

 

Oudergesprekken 

 

Net zoals vorig schooljaar hebben we dit schooljaar om 

de 7 weken facultatieve oudergesprekken. Deze 

gesprekken zijn niet verplicht en alleen op vraag van 

school of ouders; als ouders vragen of zorgen hebben, 

dan kunnen zij zich inschrijven voor deze gesprekken. 

Als we als school zorgen of vragen hebben, dan vragen 

wij ouders om zich in te schrijven voor een gesprek. Als 

dit niet wordt gevraagd, dan kunt u ervan uitgaan dat de ontwikkelingen op de school goed verlopen. 

Door om de 7 weken een mogelijkheid tot gesprek te geven, willen we proactief en planmatig 

werken. Het is niet de bedoeling dat ouders zich iedere keer inschrijven, dat zouden dan wel heel 

veel gesprekken worden. 

De komende 3 weken starten we met facultatieve startgesprekken. Dit doen we met alle kinderen 

waar een vermoeden van dyslexie of hoogbegaafdheid is, maar ook kinderen waar andere zorgen 

hebben gespeeld in het afgelopen jaar. Zo willen we ervoor zorgen dat alle zorg goed overgedragen 

wordt aan de nieuwe leerkracht(en) en er meteen een goede samenwerking tussen ouders en 

leerkracht(en) tot stand kan komen. 

Nieuwsbrief  

24-08-2021 



3 september ontrumingsoefening 

Op vrijdag 3 september is er om 13.45 uur een ontruimingsoefening om te zorgen dat 

iedereen goed weet wat we doen in geval van brand. Alle  klassen verzamelen zich dan 

op de veld bij de school naast Partou. Ouders van de groepen 1 t/m 4  mogen hun kind

(eren) om 14.00 uur bij het veld ophalen. Wilt u uw kind dan wel even afmelden bij de 

leerkracht? Alvast bedankt.  

Kindcentrum 

Op vrijdag 10 september openen we officieel het Kindcentrum met Partou. Door 

de coronamaatregelen zal dit waarschijnlijk alleen met de kinderen zijn, maar 

desondanks maken we er een mooi feestje van. Informatie volgt nog!  

 

Parro 

 

Als het goed is hebben ouders een uitnodiging gekregen voor de Parrogroep(en) 

van hun kind(eren). Via deze Parro wordt informatie van de klas gedeeld en is het 

mogelijk om berichten met de leerkracht(en) uit te wisselen. 

Daarnaast bent u als gezin ook gekoppeld aan de Parrogroep ‘oudsten’. 

Hierop wordt informatie van de school gedeeld. 

Het is erg belangrijk dat u goed gekoppeld bent aan deze Parrogroepen zodat u de 

informatie van school ontvangt. 

Mocht het koppelen nu niet goed verlopen, neem dan z.s.m. contact op met juf Marleen (mondeling of 

mailen naar m.aalberts@aves.nl). 

Samen kan er dan naar een oplossing worden gezocht. Alvast bedankt. 

 

Welkom… 

 

We starten dit schooljaar met een aantal nieuwe vriendjes en vriendinnetjes op school. Wat gezellig! 

In groep 1/2A de vrolijke vlinders: Lynn van Bruggen en Nova Visscher  

In groep 1/2B de toffe tijgers Alex Elia, Joos van der Weerd  

In groep 1/2C de zingende zebra’s: Noah van der Meulen  

In groep 3: Quinty Haaksma  

In groep 4B: Kyen Visscher en Noek van der Weerd   

In groep 5: Max Karman, Lien Scholten en Thijs Kraaikamp 

In groep 6: Noor van Os en Maud Hofstra 

In groep 7: Stella Kraaikamp 

In groep 8: Silvano Dragicevic 

Allemaal van harte welkom op de Dr. Schaepmanschool en heel veel (leer)plezier toegewenst! 

 



Algemene informatieavond 

 

Op 14 sep. is de algemene informatie avond start 

schooljaar 2021-2022. Gelukkig mag dat dit jaar  

weer met ouders op school, maar dan gelden er wel 

coronarichtlijnen. Zo moeten ouders zich   vooraf 

inschrijven, moeten zij klachtenvrij zijn en een vaste 

zitplek hebben. Daarnaast moet er een onderlinge  

afstand van 1,5 meter tussen volwassenen zijn. Met 

deze richtlijnen hebben we de volgende organisatie 

bedacht: De ouderavond verloopt in 2   rondes; de 

eerste ronde is van 19.30-20.00 uur en de tweede 

ronde is van 20.15-20.45 uur. Indien nodig is er om 21.00 uur nog de  mogelijkheid om een derde klas 

in te lopen voor informatie. Tussen de rondes zit een kwartier waarin de informatieronde wordt     

afgerond en ouders wisselen van klaslokaal. Dit wisselen kan bij onze school makkelijk via buiten   

verlopen, om zo de 1,5 meter afstand goed te behouden. Eenmaal bij het klaslokaal aangekomen, 

neemt iedere ouder plaats op de daarvoor aangewezen plekken (op 1,5 meter afstand van elkaar). 

Om te voorkomen dat er te veel volwassenen in een lokaal komen, moeten ouders zich voor de tijd 

inschrijven voor de informatierondes. Om ieder gezin de mogelijk te geven de informatie te krijgen, 

mag van ieder gezin maar 1 ouder bij de informatieavond aanwezig zijn. We hopen van harte dat we 

volgend schooljaar weer gewoon alle ouders mogen verwelkomen, maar voor dit jaar is het helaas 

niet anders. De inschrijving voor de informatieavond verloopt via   Parro. We wensen iedereen een 

goede informatieavond toe!  

Agenda… 

30  aug.      Facultatieve oudergesprekken  

3    sept.     Ontruimingsoefening 

10  sept.     Opening kindcentrum 

14  sept.     Algemene informatieavond 

 

www.drschaepmanschool.nl  

of volg ons op Facebook en 

Instagram: 

‘Dr. Schaepmanschool’ 



    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Trefwoord 2021-2022 thema 1-1 Beginnen / onderwijsbureau Meppel/ TK 

inspirators voor betekenisvol onderwijs 

 

 

 

Beginnen 
 

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 27, aflevering 1, thema 1 (30 aug.-10 sept. 2021) 

 

Na de startweek van welkom heten, vakantieverhalen en afspraken maken (ook met 

Trefwoord) werken we in de twee weken daarna in onze methode voor godsdienst/ 

levensbeschouwing Trefwoord met het thema ‘Beginnen’. 

 

Beginnen 

Aan alles zit een begin! Denk maar eens terug aan hoe het leven van uw kind is begonnen. Of aan hoe 

uw eerste baan begon. Of uw relatie. 

De kinderen gaan nadenken over wat het begin van hun leven was. Misschien 

kloppen ze wel bij u aan om foto’s of verhalen. Ze maken kennis met rituelen en 

de feesten rond de geboorte in allerlei godsdiensten. De verjaardag is ook zo’n 

feest. We vieren de verjaardag van uw kind(eren). 

Ze gaan zich ook realiseren dat het niet eenvoudig is om aan iets te beginnen, bv. 

als je iets moois wilt maken, maar ook om contact te leggen als je vriendjes wilt 

worden. We spreken de kinderen moed in: “Gewoon beginnen! Doe het maar!” en 

leren hen over hun drempels te komen. 

 

Verhalen over het begin 

Ze horen naast de verhalen uit ons leven ook verhalen over het begin uit verschillende godsdiensten: 

scheppingsverhalen, bv. uit de bijbel en uit de Maya-cultuur.  

Daarmee leren ze dat de vraag naar hoe alles begonnen is een grote levensvraag is waar al eeuwenlang 

over nagedacht is. Maar vooral dat zij hun eigen idee kunnen vormen over het begin van alles.  

Ze horen in de tweede week het verhaal van Noach die met zijn familie en alle dieren in die grote boot 

en later op het land een nieuwe weg van leven moest vinden. God zag dat het niet goed ging in zijn 

schepping en dat Hij met Noach en zijn familie echt opnieuw moest beginnen. 

 

Opnieuw beginnen 

Hoe vaak moet je niet opnieuw beginnen als iets kapot is gegaan of niet goed 

loopt? Na een ongeluk opnieuw leren lopen… Denk aan de Paralympics die deze 

weken gehouden worden. Of na een ruzie met een schone lei beginnen en de 

draad weer oppakken. 

Dat kúnnen mensen: leren van het verleden, creatief zijn en de kracht hebben om 

telkens opnieuw te beginnen (ook al vergeet men deze lessen uit het verleden ook 

vaak genoeg). 

Kinderen denken na over welke valse start zij wel eens gemaakt hebben. En hoe 

ze opnieuw gestart zijn. Maar in de bovenbouw ook of het misschien te maken heeft met waar je 

geboren bent, in Nederland of….  

Ze ontdekken dat het goed is eens op een andere manier te beginnen, om het over een andere boeg te 

gooien. Ze horen daarbij over feesten die herdenken dat we ooit opnieuw begonnen zijn, zoals in 

Frankrijk op 14 juli, in Duitsland dat de muur gevallen is en dat bij ons op 5 mei vrede opnieuw begon.  

 

Hiermee verkennen de kinderen aan het begin van het jaar wat het betekent dat mensen aan iets nieuws 

kunnen beginnen. En hoe ze opnieuw kunnen beginnen door te leren van het verleden en nieuwe 

mogelijkheden te verkennen voor de toekomst.  

Een goed begin gewenst…  

 


