
Even bijpraten met juf Marleen 

De afgelopen periode heeft in het teken 

gestaan van ‘afsluiten en overdragen’. Heel fijn 

om al een aantal   weken met Marieka te     

mogen samenwerken om alle ontwikkelingen 

binnen de school goed te kunnen bespreken 

en over te dragen. In zo’n periode ga je      

natuurlijk ook terugkijken. Na bijna 5,5 jaar 

met veel plezier gewerkt te hebben op de     

Dr. Schaepmanschool, is nu mijn laatste     

werkweek op school aangebroken. Wat kijk ik 

met veel plezier terug op de afgelopen jaren. 

Samen met de kinderen, de ouders en het 

team heeft de school zich verder ontwikkeld 

tot de fijne leeromgeving die het nu is. Een 

plek waar ieder kind zichzelf mag zijn en in veiligheid en met plezier mag groeien naar eigen kunnen. 

Dat is iets waar ik trots op ben. Ik ben dankbaar voor al het vertrouwen dat ik heb mogen ervaren, 

voor de leuke gesprekjes met de kinderen, de fijne  samenwerking met ouders en voor alle mooie 

herinneringen die gemaakt zijn door de jaren heen. Vrijdag zal het afscheid zijn, maar… ‘ik zeg geen 

doei of dag, maar tot ziens met een glimlach!’ Allen heel veel goeds toegewenst! Met vriendelijke 

groet juf Marleen  

 

Vervangerspool Aves 

 

We merken dat het in deze tijd moeilijk is om een vervanger te 

vinden indien een leerkracht uitvalt. Aves beschikt over een 

ruim gevulde vervangerspool van rond de 15 fulltime banen. 

Momenteel is dit niet genoeg om alle vervangingsaanvragen te 

kunnen voldoen. Kent u binnen uw netwerk nog mensen met 

een onderwijsbevoegdheid die graag voor Aves willen werken, 

dan kunnen zij hiervoor contact opnemen met Henny Nijenhuis 

van Aves ( h.nijenhuis@aves.nl) of telefoonnummer 0527-610597. Alvast bedankt voor het 

meedenken! 

Nieuwsbrief      

23-11-2021 

mailto:h.nijenhuis@aves.nl


Sinterklaas 

 

Vrijdag 3 december mogen we de Sint weer verwelkomen op 

school. Helaas kunnen we ook dit jaar de aankomst niet samen met 

de ouders vieren. Alle kinderen worden op de normale schooltijden 

verwacht in hun eigen klas via hun eigen ingang. Tijdens de eerste 

pauze is er ranja en een koek. De kinderen moeten wel zelf een 

lunch meenemen. Natuurlijk mogen de kinderen verkleed naar 

school komen. We maken er met elkaar een gezellige dag van!  

 

Afscheid juf Marleen 

 

Zoals jullie weten, is aanstaande vrijdag de laatste dag van juf 

Marleen op de Dr. Schaepmanschool. Het koffiemoment (van 

13:00-14:00 uur) zal op het kleuterplein plaatsvinden. We vragen 

jullie om je eigen verantwoordelijkheid te nemen wat betreft het 

houden van de onderlinge afstand (en uiteraard bij klachten thuis 

te blijven). Ter herinnering: Morgen (dinsdag 23 november) 

ontvangen we graag jullie A4'tje voor juf Marleen. En denken jullie 

aan de verrassing voor vrijdag?  

 

Welkom… 

Op 30 november wordt Meyrah Aslan vier jaar.  Zij komt in de ‘zingende 

zebra’s’ bij juf Marloes en juf Marijke. Van harte welkom Meyrah! Heel veel 

(leer)plezier op de Dr. Schaepmanschool toegewenst!   

Agenda… 

 

24/25 nov.        Directie afwezig 

26       nov.        Afscheid juf Marleen 

30     nov.         MR vergadering 

3     dec.         Sinterklaasfeest 

11      dec.          juf Bertine jarig 
www.drschaepmanschool.nl  

of volg ons op Facebook en           

Instagram: 

‘Dr. Schaepmanschool’ 



 

 Inspirators voor betekenisvol onderwijs – Trefwoord Ouderbrief - thema ‘Zie jij het?’ 

Zie jij het? 

Ouderbrief bij Trefwoord 

thema 2-1 (22 nov. -13 dec. 2021)  

 

Zie jij het?  

Met de Trefwoordlessen staan de kinderen in deze drie weken stil bij het thema ‘Zie jij het?’. 

Kinderen hebben het allang gezien: de reclamebeelden, de lichtjes… tekenen dat de 

decembermaand weer in aantocht is. De één kijkt vol ongeduld en verlangen naar deze maand. 

De ander ziet juist op tegen de drukte en de eenzaamheid. Dit thema gaat over het ontdekken 

van wat er nog niet is, maar wat werkelijkheid kan worden. Kinderen worden zich ervan bewust 

dat mensen op verschillende manieren naar de wereld kunnen kijken. Zij ontdekken de 

betekenis van kleine tekenen van een meer duurzame wereld en een 

wereld van vrede en rechtvaardigheid. Kleine verbeteringen en 

voorbeelden die stimuleren om zelf ook stapjes te zetten. 

 

Jesaja droomt over een toekomst van vrede en welvaart 

Het bijbelverhaal deze keer gaat over Jesaja, een ziener. Jesaja leefde ruim 2700 jaar geleden. 

Het was een gevaarlijke, donkere tijd. Assyriërs breiden hun macht uit en ook Israël en Juda zijn 

doelwit. Jesaja is adviseur van de koning in Jeruzalem. Hij ziet dit aankomen en waarschuwt 

koning Achaz. ‘Zie jij het, koning? Als jij je kaarten zet op geweld, je niets aantrekt van Gods 

geboden en niet vertrouwt op God, gaat het hopeloos fout met Israël.’ Te midden van deze 

dreiging en duisternis droomt Jesaja over een toekomst van vrede en welvaart. Waar bij wijze 

van spreken een leeuw en een lam vredig naast elkaar liggen. Kleine tekenen, zoals de geboorte 

van een prinsje aan het hof van Jeruzalem, krijgen in dit perspectief een grote betekenis. Het zijn 

tekenen dat de Messias, de Vredesvorst in aantocht is. Jesaja is ons voorbeeld als het gaat om 

anders leren kijken. Als je anders kijkt ziet de wereld er anders uit. Elk jaar herinneren de lichtjes 

op de Adventskrans in de donkerste maand ons eraan om anders te gaan kijken.   

 

Tekenen zien 

In de midden- en bovenbouw gaan we op zoek naar tekenen. Zijn er 

tekenen van een groenere wereld te vinden? Welke tekenen van vrede of 

vertrouwen in elkaar zie je? Of ben je een zwartkijker, heb je een tunnelvisie 

of kijk je naar de wereld door een roze bril? Vanuit het perspectief ‘in een 

groter geheel’ denken de kinderen na over de vraag wat dan de waarde van 

het sinterklaasfeest is. Gaat het over veel of gaat het om andere waarden? Profeten, mensen met 

een vooruitziende blik, zijn van alle tijden. Kinderen onderzoeken of er ook in deze tijd profeten 

leven en wie dat zijn? En er wordt vooruit gekeken naar Kerst. Waar verheug jij je op?  

 

Hoe zie jij het? 

In de onderbouw ontdekken kinderen dat je op verschillende manieren kunt 

kijken en dat iedereen zo zijn eigen manieren heeft. Probeer je dingen die je niet 

meteen kunt of wacht je even? Vind jij een spin eng of niet? Geef de spin in je 

hoofd eens een ander kleurtje en een hoedje of een teddybeer. Dan is de spin 

vast niet eng meer.  

Natuurlijk kijken de kinderen vooruit naar Sinterklaas en Kerst. Maar hoe doe je dat? Wat zie je 

en beleef je allemaal? Zijn het feesten die gaan over verzoening, over delen en vrede?  

Er is veel te ontdekken en te bekijken van alle kanten. 


