
 

Even bijpraten…door het College van 

Bestuur 

 

Op dinsdag 26 oktober waren we als    

College van Bestuur een ochtend te gast 

op de Dr. Schaepmanschool in het kader 

van ons monitorbezoek. We hebben 

tijdens die ochtend met verschillende 

leerkrachten, de IB-er en de directeur 

gesproken. Ook Marieka de Jong, de 

nieuwe directeur, was bij de gesprekken 

aanwezig. We zijn onder de indruk van de informatie die we tijdens die ochtend kregen over de 

schoolontwikkelingen. We zagen het nieuwe portfolio dat in ontwikkeling is en we hoorden hoe er 

wordt gewerkt met de projecten binnen Jeelo. Ook het onderzoek naar de ouderbetrokkenheid 

vonden we interessant. De goede samenwerking met Partou kwam ook aan bod tijdens deze 

ochtend. Er wordt goed samengewerkt aan één pedagogische lijn. Het mooiste van de ochtend    

vonden we het gesprek met de Leerlingenraad. Zij presenteerden ons hun ideeën voor een              

verbetering op het plein. Ook maakten ze handig gebruik van de gelegenheid om een sponsoring te 

vragen aan het bestuur van Aves. Als   bestuur vinden we het mooi om zoveel ondernemerschap te 

zien van de Leerlingenraad. Omdat het geld dat binnenkomt bij het bestuur zo veel mogelijk naar de 

scholen zelf gaat, hebben we gekozen voor sponsoring in de vorm van manuren. De Leerlingenraad 

kan een beroep doen op inhuur van een conciërge voor een dag om de plannen voor het schoolplein 

te realiseren. Dit komt voor rekening van het     

schoolbestuur. We wensen jullie als kinderen, ouders 

en team veel succes en plezier bij de verdere          

ontwikkelingen  binnen de  Dr. Schaepmanschool. 

 

College van Bestuur Aves, Kristiaan Strijker en Jos 

Timmermans 

 

Foto: presentatie van een plan door de leerlingenraad 
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Fietscontrole groepen 3 t/m 8 

 

Opvallen in het verkeer is ontzettend belangrijk. Hierbij neemt 

goed werkende fietsverlichting een belangrijke plaats in.     

Daarom houdt de Gemeente Kampen in samenwerking met 

medewerkers van Toezicht en Handhaving een periodieke              

fietsverlichtingscontrole voor de groepen 3 t/m 8 op alle 

scholen. Deze controle zal op onze school (onder schooltijd) plaatsvinden op 12 nov. Wilt u thuis alvast 

eens met uw kind kijken of de fiets en de verlichting nog goed in orde is? De kinderen mogen dan onder 

schooltijd hun fiets laten checken. 

 

Oproep inschrijven broertjes/zusjes  

Denkt u er aan om broertjes en zusjes zo spoedig mogelijk op te geven middels 

het ’voorlopig inschrijfformulier’ van onze school. De inschrijflijsten lopen snel 

vol en we willen voorkomen dat er straks broertjes of zusjes zijn, die niet meer 

ingeschreven kunnen worden, doordat de groepen al vol zitten. Het is de    

verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers om hun kind zo spoedig mogelijk 

aan te melden.  

Bieb-ouders gezocht 

Wij zijn op zoek naar ouders of grootouders die het leuk vinden 

om thuis te lezen en dit plezier kunnen overbrengen op onze         

leerlingen. Het zal vooral gaan om het helpen naar het zoeken 

van een boek, met name voor de leerlingen van groep 1 t/m 

groep 3 en het op orde brengen van de schoolbieb. Dus lijkt het u 

leuk om op een middag of meerdere middagen te komen helpen, 

dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.    

Agenda… 

 

15      nov.     School versieren Sint 

24/25 nov.    Directie afwezig 

30       nov.    MR vergadering 
www.drschaepmanschool.nl  

of volg ons op Facebook en           

Instagram: 

‘Dr. Schaepmanschool’ 



Biebnieuws 3: Week van de Mediawijsheid 

 

Van 5 tot 12 november denken we na over sociale media. Dit jaar is het thema: samen sociaal online. 

Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de online wereld een fijne plek blijft. We letten op hoe onze 

boodschap bij de ander overkomt. We geven elkaar de ruimte om anders te denken. We helpen 

elkaar, komen voor elkaar op en grijpen in als we zien dat het misgaat. 

 

 

Onze tips 

✓ Vragen over het gebruik van media door kinderen en jongeren? Kijk eens op de website 

van de MediaDiamant. 

✓ Zijn jullie het thuis met elkaar eens over gamen, sociale media en internet? Test het in 

Mediamatties. Speciaal voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar en hun (groot)ouders. 

✓ Speel ook eens de Data Detox Game of neem een kijkje op de website van de Data Detox 

Kit. 

 

Leuke activiteiten in de bieb (gratis, wel vooraf aanmelden!) 

zaterdag 6 november  Workshop Rotormobiel en Workshop Virtual Reality 

woensdag 10 november  Workshop Kunstige robot 

voor kinderen van 8 tot 12 jaar 

 

Een webinar voor ouders (gratis, wel vooraf aanmelden!) 

dinsdag 9 november   Webinar Samen sociaal online 

voor ouders met kinderen van 8 tot 12 jaar 

 

 
Volg de bibliotheek Kampen op Facebook of Instagram voor nieuws en tips. 

Of meld u aan voor onze nieuwsbrief. 

Kom ook eens langs bij Dokter Leesplezier, voor al je vragen over boeken en lezen. Elke 

woensdagmiddag van 14 tot 16 uur op de tweede verdieping van de Bibliotheek. 

Gamen, sociale media en internet: hoe houden we het gezellig thuis? 
 

https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/
https://mediamatties.nl/onboarding/intro
https://game.data-detox.nl/
https://data-detox.nl/jeugd/
https://data-detox.nl/jeugd/
https://www.bibliotheekkampen.nl/agenda/974-gratis-tetem-kidsworkshop-rotormobiel
https://www.bibliotheekkampen.nl/agenda/975-gratis-tetem-kidsworkshop-vr-virtual-reality
https://www.bibliotheekkampen.nl/agenda/976-gratis-tetem-kidsworkshop-kunstige-robot
https://www.bibliotheekkampen.nl/agenda/914-gratis-webinar-samen-sociaal-online
https://www.facebook.com/BibliotheekKampen/
https://www.instagram.com/bibliotheekkampen/
https://www.bibliotheekkampen.nl/service/nieuwsbrief
https://www.facebook.com/deBibliotheekopschoolKampen/


Het verrukkelijke 
hotel
Katie Davies en  
Isabelle Follath,  
uitgeverij Maretak

Ruben is het keukenhulpje 
van het Verrukkelijke hotel. 
Hij droomt ervan om taarten 

voor het hotel te bakken, maar dat zit er niet in. Want 
hij moet koffie zetten voor de kok, schoonmaken en 
zorgen dat de kok op tijd opstaat. Als de gravin van 
Elzensteyn langskomt moet alles tiptop in orde zijn en 
iedereen is druk bezig. Ondanks dat Ruben het goed 
bedoelt, loopt hij in de weg en wordt hij naar huis 
gestuurd. Maar dan is er de volgende dag geen koffie… 
en de kok is ook te laat. Maar de gravin staat al bijna 
op de stoep! De prenten in dit boek zijn heel gedetail-
leerd en grappig en je krijgt trek als je alle baksels ziet. 
Leuk boek over beroepen in het hotel, vanaf 4 jaar.
 

De treinreis van 
Tommie en Tess
Bart Haans en  
Eva van Aalst, 
uitgeverij Uquilair

Tommies oma is jarig en ze 
nodigt hem en zijn vriendin 
Tess uit om het te vieren. Bij de 
uitnodiging zitten twee ov-chip-

kaarten waarmee ze met de trein vanuit Eindhoven 
naar Groningen kunnen reizen. We volgen Tommie 
en Tess op de voet; op welke stations ze komen, hoe 
de poortjes werken, hoe de treinen heten en nog veel 
meer! Het geeft goed weer hoe we in Nederland met 
de trein reizen, dus het is heel herkenbaar. Er zijn heel 
veel grappige details te zien, die ervoor zorgen dat je 
wel een tijdje zoet bent. Aantrekkelijk boek voor school 
en thuis, vanaf 5 jaar, zelf lezen vanaf 8 jaar.  

Een vis aan wal
Lida Dijkstra en Ina Hallemans, 
uitgeverij Kluitman 

Lif is uitvinder en hij maakt een bol. Met 
de bol kan hij varen op zee, samen met 
Jop. Op het strand aangekomen zien 
ze een grote vis liggen, die niet meer 
zelf het water in kan komen. Lif en Jop 
 redden de vis en trekken hem met de bol de zee in. Is 
de bol sterk genoeg? Ook ruimen ze alle troep op die 
in de zee ligt. Op de kleurige prenten zie je precies 
hoe Lif en Jop in de bol gaan. Het ziet er spannend uit! 
De tekst kun je alleen lezen, maar ook met  meerdere 
 personen, alsof je een toneelstuk opvoert. Voor 
 iedereen die net heeft leren lezen, vanaf ongeveer  
6 jaar. 

HERFST 2021

Hoi, ik ben Matilda. Ik ben een
echte boekenwurm. Ik leen stapels
boeken in de bibliotheek. Hier 

vind je de boeken die ik deze
keer de leukste vond!



De spreekbeurt 
van Alin over een 
wandelende tak of een 
vleesetende plant?
Selma Noort en Natscha Stenvert,  
uitgeverij Zwijsen

In dit bijzondere boek kies jij zelf hoe 
het verhaal afloopt! Het begint bij Alin, die op school 
een spreekbeurt gaat houden. Ze twijfelt nog waar 
ze het over zal doen. Vertelt ze over haar vleesetende 
plant, of over Happie, haar  wandelende tak? En wat 
nou als ze het flesje met groeimiddel van papa mee-
neemt… daar wordt haar spreekbeurt vast bijzonder 
van! Halverwege het boek maak jij de keus, kies je voor 
de plant of voor Happie? De bladzijdes zitten los in 
het boek, dus je kunt je eigen verhaal maken. Je kunt 
ze natuurlijk ook  allebei lezen. De kleurige tekenin-
gen passen goed bij dit grappige verhaal. In de serie 
‘geknipt voor jou’ zijn nog meer delen. Lezen op AVI-E4 
niveau, vanaf 7 jaar.  

De gevreesde  
Goorhoorn (Liam en 
de monsters)
Kris Humphrey en  
Pete Williamson,  
uitgeverij Kluitman

Als Liam Wilder negen wordt 
krijgt hij, net als alle andere 
jongens die negen worden, te 
horen wat zijn taak gaat  worden 
voor het dorp. Hij hoopt dat hij 
in het archief mag werken, maar 
op de envelop die hij krijgt staat 

‘topgeheim’. Dat klinkt spannend! Hij moet het dorp 
samen met de Wachter beschermen tegen de wilde 
dieren uit het bos. Als de Wachter vertelt dat het geen 
wilde dieren zijn maar monsters, moet Liam wel even 
slikken. Kan hij dit wel? En wat is de gevreesde Goor-
hoorn? Ook goed te lezen door kinderen die lezen 
soms lastig vinden, geschikt voor MLP. Vanaf 8 jaar. 

 De nieuwe jongen
David Almond,  
uitgeverij Querido

Bij Dan en Maxie in de klas komt 
een nieuwe jongen, George. Hij ziet 
er een beetje vreemd uit: hij is heel 
netjes en bleek en hij reageert niet 
zoals andere kinderen dat doen. 
Hij kan wel heel goed rekenen en 
hij kan voetballen als de beste. 
Langzaamaan wennen de   kinderen 
en George aan elkaar en gaan ze elkaar als echte 
vrienden zien. Totdat ze te horen krijgen waar George 
vandaan komt. En dat klinkt best griezelig… Kunnen 
Dan en Maxie hem helpen? Dit boek over vriendschap 
en hulpvaardig heid leest lekker weg en de stripachtige 
tekeningen passen goed bij het verhaal. Vanaf 9 jaar. 

Viruswereld:  
over snot en  
superspreaders 
Jane Kerr, Marc ter Horst en  
Wendy Panders,  
uitgeverij Gottmer

We weten allemaal hoe het is om 
te leven in een tijd van de coro-
na-pandemie. Je moet je aan allerlei maatregelen 
houden of erger: jij of iemand die je goed kent is ziek 
geworden. Dit boek gaat over  virussen, waar komen 
ze vandaan en hoe kunnen ze ons leven zo in de war 
schoppen? Ook leer je wat je kunt doen om virussen 
dwars te zitten en wat feiten en fabels zijn. De illustra-
ties sluiten goed bij de  informatie aan. Bruikbaar voor 
het maken van een werkstuk of spreekbeurt, vanaf 10 
t/m 13 jaar. 
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GRATIS WORKSHOPS
Rotormobiel
6 t/m 12 jaar

Maak een eigen 
rotormobiel: 
Een supergave 
racewagen die 
echt rijdt!

za 6 november
13.00 - 14.30 uur

Virtual
Reality
6 t/m 12 jaar

Ontdek de wereld 
van Virtual Reality. 
We gaan een eigen 
wereld bouwen!

za 6 november
15.00 - 16.30 uur

Kunstige
robot
8 t/m 12 jaar

Hee, waar gaat 
jouw bibberbotje 
naartoe? Grappig 
om te maken!

wo 10 november
15.00 - 16.30 uur

Meer info en aanmelden:
www.bibliotheekkampen.nl


