
Even bijpraten… 

 

Zoals u misschien wel heeft gehoord of gezien lopen er op school weer veel 

stagiaires rond. In bijna alle groepen is er een onderwijsassistent in 

opleiding die een of meerdere dagen aanwezig is. Zij leren de leerkracht te 

ondersteunen op pedagogisch en didactisch gebied. Helpen kinderen bij 

spel, ontwikkeling en bij diverse activiteiten. Deze studenten blijven het 

hele schooljaar in dezelfde groep. Vanuit de CALO loopt er een student 

stage bij ons om te leren gymnastieklessen te verzorgen en vanuit het    

middelbaar onderwijs is er een student die bij ons een snuffestage heeft. 

Ook zijn er 3 studenten van de PABO, zij leren om leerkracht te worden. Deze studenten lopen stage 

in groep 3, 6 en 7. Zij blijven het komende half jaar in deze groep en worden daarna geplaatst in een 

andere groep. Om al deze gezichten te herkennen kunt u op de website zien wie er bij ons stage 

loopt. Dit jaar volgt het team een herhaling van de mentorentraining zodat we al deze studenten 

goed kunnen begeleiden. Welkom allemaal! 

Opening Kindcentrum 

Met het Kindcentrum willen we als aparte organisaties (Partou Triangel en de 

Dr. Schaepmanschool) vanuit een gezamenlijk gedragen visie opvang en 

onderwijs bieden aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Op deze wijze ontstaat er 

een eenduidige, pedagogische aanpak en educatieve onderwijskundige lijn, waarin we elkaar         

versterken en samen het beste aan ieder kind bieden. Hier is in de afgelopen jaren al aan gewerkt, 

maar nu wordt de samenwerking officieel. Vrijdag 15 oktober wordt het Kindcentrum officieel         

geopend. Samen met de oudste kinderen van Partou en de kinderen van de Dr. Schaepmanschool 

gaan we het samenwerkingsdocument tekenen. Daarna zijn er leuke ateliers voor alle kinderen. Wat 

we gaan doen, is nog een verrassing, maar het belooft een mooie dag te worden! 

Halloween 

Kom jij dit jaar ook griezelen? Op 27 oktober organiseren wij 

weer een tocht rondom de school.  Opgeven kan bij meester 

of juf! 

Groep 5 van 18:15 tot 19:00 

Groep 6 van 18:30 tot 19:15 

Groep 7 van 19:00 tot 19:45 

Groep 8 van 19:15 tot 20:00  

Nieuwsbrief  

05-10-2021 



Onderwijsinhoudelijk 

 

In het filmpje 'Presentatie schooljaarplan' heeft u de ontwikkelingsplannen van 

onze school gehoord. Eén daarvan is de vernieuwing 'educatief partnerschap'. De 

term partnerschap verwijst ten eerste naar een gedeeltelijke verantwoordelijkheid 

van school en ouders voor de educatie van kinderen. Het houdt ook in dat beide  partners elkaar om raad 

vragen en elkaar steunen in de ontwikkeling van leerlingen. Dit kan ook op pedagogisch vlak zijn, waarbij 

school en ouders samenwerken op het gebied van opvoeding. Op dit moment wordt er al samengewerkt 

met    ouders. Een mooi voorbeeld hiervan is de organisatie van de oudergesprekken;    iedere 7 weken 

hebben ouders de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de leerkracht over hun kind. Toch willen we 

als school kijken waar nog groeimogelijkheden voor onze school liggen om nog beter invulling te geven 

aan  educatief partnerschap. We houden u op de hoogte!  

  

Voedselallergie 

Als uw kind een voedselallergie heeft, zou u dit dan door willen geven aan 

de leerkracht? Wij kunnen hier dan rekening mee houden. Alvast bedankt! 

 

Boekenmarkt 

We zullen ook dit jaar weer de Kinderboekenweek afsluiten met een boekenmarkt. Deze start op 15    

oktober om 13:00 uur en zal tot 14:00 uur duren. Tijdens de boekenmarkt mogen kinderen eigen boeken 

voor €0,50 per stuk verkopen en kunnen zij andere boeken voor €0,50 per stuk aankopen. Het is een 

mooie manier om aan leuke tweedehandsboeken te komen. Kinderen die boeken willen verkopen,      

kunnen zich inschrijven via de inschrijvingslijsten die op de deur van de klas hangen. Broertjes/zusjes/

vriendjes mogen dit uiteraard ook samen doen. Kinderen nemen deze dag zelf een kleedje mee en de 

boeken die zij willen verkopen. Tijdsschriften/strips (zonder harde kaft) 

worden per 5 stuks voor €0,50 verkocht. Voor de aankopende partij is 

het handig om op deze dag 50-centjes en een tas mee te nemen, zodat 

er gepast betaald kan worden. Uiteraard zijn ouders/verzorgers en   

andere geïnteresseerden hierbij van harte welkom. We hebben er al weer zin in!  

Agenda… 

6   okt.                  Start Kinderboekenweek 

10 okt.                  Juf Nadine jarig 

11 t/m 15 okt.    Groep 8 leest voor bij Partou 

13 okt.                  meidenvoetbal groep 8 

15 okt.                  Opening Kindcentrum 

                               Open huis Jeelo 

                               Boekenmarkt  

                               jongensvoetbal groep 6 en 8 

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 maaÍ niet om een leuk, spannend,

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

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

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) leesplezierl

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 @biblioth eekkampen.nl.

We antwoorden zo snel mogelijk.

Zet er ook even bij op welke school je zit.

*

www.bibli oth eekkam pen.nl



Biebnieuws 2: Kinderboekenweek 

 
Het maakt niet uit wie je bent  

of waar je vandaan komt.  

Of je goed bent in rekenen  

of juist in tekenen,  

4 jaar bent of al 10,  

ieder kind kan worden waar het van droomt:  

astronaut, dokter of kok,  

zangeres, voetballer of YouTuber? 

 

Met kinderboeken kun je volop fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden 

wat je wilt en alvast dromen over later! Lees erover in mooie boeken of doe mee aan activiteiten. 

 

Onze tips 

✓ Kinderen voor Kinderen maakt elk jaar een lied met dans voor 

de Kinderboekenweek.  

✓ En er komt ook weer een eigen videoclip uit Kampen, gemaakt door 

de Talentgroep van dansvereniging RKDOS. Die wordt deels 

opgenomen in onze bibliotheek aan de Oudestraat. 

✓ Mag jij ook in de Kinderboekenweek een boek uitkiezen in de 

boekwinkel? In de Kinderboekenweek krijg je daar een gratis boek 

bij! Dit jaar is dat: Tiril en de Toverdrank van Bette Westera.  

 

Wat is er te doen in de bieb? 

(Goed om te weten: alle activiteiten zijn gratis!) 

➢ Op woensdag 6 oktober is het vanaf 14.30 uur feest in de bieb! Meer info vind je hier. 

Klets met de directeur van onze Bibliotheek over haar werk. Of vraag Tamara hoe zij 

danseres geworden is. En Esther: waar schrijft zij over? Wat doet een boswachter? Deze en 

nog veel meer mensen vertellen je heel graag over hun werk. Maar je kunt ook spelen, 

knutselen, dansen en oefenen. 

➢ Op zaterdag 9 oktober is er een superleuke workshop van Held en Bloem.  

 

Kijk op onze website. 

Tot gauw in de bieb! 

 

 
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van de Bibliotheek op school in Kampen:  

volg ons op Facebook. Op Instagram vindt u boekentips van onze leesconsulenten. Weten 

wat er in de Bibliotheek Kampen gebeurt? Meld u aan voor onze nieuwsbrief. 

Het is bijna Kinderboekenweek! Het thema is dit jaar: Worden wat je wil. 

https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4
https://www.youtube.com/watch?v=dXaTsxuJegU
https://kinderboekenweek.nl/kinderboekenweekgeschenk-2021/
https://www.bibliotheekkampen.nl/agenda/783-kinderboekenweekfeest
https://www.bibliotheekkampen.nl/agenda/899-kinderboekenweek-worden-wat-je-wilt
https://www.bibliotheekkampen.nl/nieuws/1406-2021-09-22-11-23-52
https://www.facebook.com/deBibliotheekopschoolKampen/
https://www.instagram.com/debibliotheekopschoolkampen/
https://www.bibliotheekkampen.nl/service/nieuwsbrief
https://www.facebook.com/deBibliotheekopschoolKampen/

