
Even bijpraten…met Marieka de Jong 

 

Mag ik mij even voorstellen… Mijn naam is Marieka de Jong, 

vanaf 1 december dit schooljaar ben ik de nieuwe directeur 

van de Dr. Schaepmanschool en daar heb ik heel veel zin in! 

In deze nieuwsbrief wil ik jullie graag iets meer vertellen over 

wie ik ben. Voordat ik op de Dr. Schaepmanschool kwam 

werken, werkte ik op de Zevensprong, een jenaplanschool in 

Emmeloord. Ik heb daar altijd gewerkt als juf in de                

bovenbouw en daarna als bouwcoördinator. Naast juf zijn 

ben ik ook moeder van twee kinderen, Jens van 15 jaar en 

Meike van 12 jaar. Samen met mijn man Dennis wonen we 

met zijn viertjes al heel wat jaren in Emmeloord. Naast mijn 

gezin en mijn werk mag ik graag lezen en buiten sporten. Vanaf 1 december zal ik vier dagen in de 

week gaan werken op de Dr. Schaepmanschool. Mijn werkdagen worden maandag, dinsdag, 

woensdag en vrijdag. Aankomende weken zult u mij op maandag en dinsdag ook op school tegen 

komen. Ik loop dan twee dagen in de week mee, om de school en de kinderen alvast beter te leren 

kennen. Ik hoop u graag te ontmoeten, tot gauw!  

 

Sinterklaasviering 

Op 13 november komt Sinterklaas in Nederland aan. Wie vindt het leuk 

om mee te helpen met het versieren van de school binnen het thema   

Sinterklaas? We willen dit graag doen op maandag 15 november vanaf 

10.30 uur. Opgeven kan via een oproep die binnenkort verschijnt via   

Parro. 

 

Schoolvoetbal 

Voor de herfstvakantie hebben de leerlingen van de groepen       

6 t/m 8 weer meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi.  De 

meiden en de jongens van groep 6 zijn kampioen geworden en de 

jongens van groep 7/8 zijn op de vierde plaats geëindigd.  Super 

gedaan! 

Nieuwsbrief      

26-10-2021 



Halloween 

 

Woensdagavond 27 oktober is het zover! Halloween op de Dr. Schaepmanschool!  De kinderen lopen 

onder begeleiding van ouders een tocht door de wijk.  De kinderen mogen op  hun eigen tijd door de 

hoofingang naar binnen komen. Daar worden ze opgewacht door een leerkracht en ingedeeld in hun 

groepje. De ouders kunnen hun kinderen op de stoep voor Partou ophalen.  We hebben er zin in! 

 

Groep  Aanwezig  Ophaaltijd  

5  18.15u   19.15u  

6  18.30u             19.30u  

7  19.00u                20.00u  

8  19.15u    20.15u  

Oudergesprekken 

 

In de week van 1 november vinden de facultatieve oudergesprekken 

weer plaats. U mag zich hiervoor inschrijven via Parro, maar het is     

natuurlijk geen verplichting. Als de leerkracht iets wil bespreken, krijgt u 

daarvoor via Parro een bericht.  

 

Ouderbetrokkenheid 

We hebben op 25 oktober onze eerste bijeenkomst gehad over                          

ouderbetrokkenheid. Omdat we de mening van ouders ook heel waardevol vin-

den, willen we graag een ouderklankbordgroep vormen om  ouders mee te    

laten praten over dit onderwerp. Concreet betekent dit dat we een aantal keer 

samen zullen komen om over dit onderwerp te praten.  Wilt u zich hiervoor opgeven, dan mag u een mail 

sturen naar: s.vandebeek@aves.nl 

 

Welkom… 

Op 2 oktober is Stijn Stroomberg 4 jaar geworden. Hij zit bij de ‘vrolijke vlinders ’ 

van juf Marijke en juf Nadine. Van harte welkom, Stijn! Heel veel (leer)plezier op 

de   Dr. Schaepmanschool toegewenst!   

Agenda… 

27 okt.            Halloween  

28 okt.           Juf Debora jarig 

1-5    nov.          Facultatieve oudergesprekken 

www.drschaepmanschool.nl  

of volg ons op Facebook en           

Instagram: 

‘Dr. Schaepmanschool’ 



 



 

  UITNODIGING 

  Kinderviering 
 

  Verboden toegang 

 Wanneer Zondag, 7 november 2021, 10.00 uur  
 Voorganger Rieks Roelfs  

Locatie Buitenkerk 


