
Even bijpraten met…  

En zo opeens zijn we bijna twee weken verder en werk ik alweer twee weken op de Dr. Schaepman-

school.  Weken van hard werken kan ik u vertellen. Voor u als ouder, voor het team en voor mij als 

nieuwe directeur, want wat een veranderingen kwamen er op ons af de afgelopen weken.  Een brief 

vol coronamaatregelen, andere schooltijden en een Sint die eerst  niet en toen gelukkig weer wel in 

de school mocht. Met dat ik dit stukje schrijf geeft het mij een gevoel van trots, samen hebben wij dit 

toch maar gedaan! Natuurlijk waren er vragen bij u en bij 

ons over de maatregelen, maar we weten waar we het 

voor doen. We willen onze school open houden en mooi en 

goed onderwijs aan onze kinderen kunnen bieden. Wan-

neer ik terugkijk op het Sinterklaasfeest is dat ons ook echt 

gelukt! Want wat hadden we een mooi feest en wat heb-

ben de kinderen mooie surprises en gedichten gemaakt.  U 

heeft daar thuis via Parro van mee kunnen genieten. Nu 

staat straks Kerst voor de deur en ook daar gaan wij samen 

met de kinderen een mooie viering van maken. Een feest 

van samenzijn en samen genieten. In de klassen wordt er 

nu al druk geknutseld en gezongen.  Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over de Kerstviering.  

Daarnaast informeert de MR u in deze brief over hun laatste vergadering. Een nieuwsbrief boordevol 

informatie voor u en uw kind. Veel leesplezier en ik ontmoet u graag ‘s ochtends op het plein. Met 

vriendelijke groet, juf Marieka. 

 

Aangepaste kerstviering 

Op vrijdag 24 december willen wij graag een kerstontbijt houden in de klas. Daarmee komt de kerst-

viering van donderdagavond 23 december te vervallen. 

De kinderen hoeven dus thuis niet te ontbijten, want het kerstontbijt zal 

direct om 8:30 of 8:40 zijn. U kunt bijvoorbeeld denken aan een gekookt 

eitje, een feestelijk belegd broodje, vers fruit etc. 

• Wilt u voor deze dag een feestelijk gevulde ontbijttrommel verzor-

gen? 

• Wij zorgen voor wat te drinken tijdens het kerstontbijt. 

Daarnaast is deze ochtend onze jaarlijkse (foute) kersttruien en warme sloffen/sokkendag. Dus heb je 

een leuke warme trui of misschien zelfs een kersttrui, trek hem maar aan op onze laatste schooldag 

van 2021. Dan maken wij er samen een warm, lekker en gezellig samenzijn van! 

Nieuwsbrief  

 



Verslag MR-vergadering 16 november 2021 

De eerste MR-vergadering van het schooljaar vond digitaal plaats. Dit keer met twee directeuren: juf 

Marleen en juf Marieka. Waar de één afscheid nam van de MR, werd de ander verwelkomd.  

 

Binnen de MR gaat er het nodige veranderen: juf Patrizia en André Hendriksen gaan aan het eind van 

het schooljaar de MR verlaten. Vanuit het team zal een vervanger voor juf Patrizia komen. Voor de ver-

vanging van André wordt een verkiezing uitgeschreven; dit zal na de kerstvakantie gebeuren. 

We hebben over tal van zaken gesproken. Bijvoorbeeld over de profilering van de MR. Zo houden we 

ouders op de hoogte via dit stukje in de nieuwsbrief. Daarnaast zijn we uiteraard via de mail 

(mr.kbsdrschaepmanschool@aves.nl ) bereikbaar of op het plein aanspreekbaar. 

 

Na de kerstvakantie gaan we de basis- en gevordendencursus MR volgen. Zo weten wij nog beter wat 

wij als MR mogen en moeten (adviesrecht, instemmingsrecht en tal van andere zaken zullen aan bod 

komen). Vervolgens heeft juf Marleen ons over de schoolformats bijgepraat. Ook hier is benoemd dat de 

RT niet altijd door kan gaan, omdat de RT-ers invallen in de groepen. De NPO-gelden die voor de RT be-

schikbaar zijn worden wel gespaard. (RT= Remedial Teacher; een leerkracht die extra ondersteuning aan 

kinderen biedt. NPO= Nationaal Programma Onderwijs; geld dat de regering heeft vrijgemaakt om coro-

na-achterstanden te bestrijden) 

 

De MR heeft het financiële jaarverslag van de AC goedgekeurd. Afgelopen jaar is de betaalde ouderbij-

drage teruggestort, omdat vanwege corona een aantal activiteiten niet is doorgegaan. 

Ook op gebied van de coronamaatregelen zijn we bijgepraat: per besmetting wordt er met de GGD afge-

stemd wat de te nemen stappen zijn. Gezamenlijke activiteiten, zoals het schoolbrede lezen, vinden 

voorlopig geen doorgang. Tijdens de rondvraag kwam Kerst voorbij. Hoe gaan we dit vormgeven met de 

coronarichtlijnen? De werkgroep werkt aan een plan A en een plan B, er wordt gekeken wat binnen de 

richtlijnen mogelijk is.  

 

De MR bestaat momenteel uit: André Hendriksen, Linda van Putten, Henk Jan Kok, juf Ineke, juf Patrizia 

en meester Pascal. 

 

 

Agenda… 

11 dec. juf Bertine jarig 

24 dec. Kerstontbijt 

24 dec.  Speelgoeddag groepen 1-2 

24 dec.  12.00 uur alle kinderen vrij 

27 dec.  Juf Patrizia jarig   

27 dec. t/m 7 jan. Kerstvakantie 

www.drschaepmanschool.nl 

of volg ons op Facebook: 

‘Dr. Schaepmanschool’ 

mailto:mr.kbsdrschaepmanschool@aves.nl


Afname van de monitor 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw kind. Daar-

om doen we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school*. 

Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school? 

Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een korte digitale vragenlijst in.  

Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in. 

Dit gebeurt op onze school in de week van 13 december.  

In samenwerking met de plaatselijke Bibliotheek onderzoeken we: 

- het leen- en leesgedrag van leerlingen 

- de leesmotivatie van leerlingen 

Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele kinderen worden niet 

zichtbaar. De vragenlijsten worden anoniem ingevuld. De privacy van uw kind is dan ook gegarandeerd. 

Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw kind aan de Monitor de Bibliotheek op school, 

dan kunt u dit melden aan de groepsleerkracht.  

Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de komende periode die vastgelegd worden in een 

Lees(media)plan. Deze doelen geven een duidelijke invulling en verbetering van het dagelijks vrij lezen, 

voorlezen of praten over boeken. Bij de volgende meting van de monitor zal blijken wat de aanpak heeft 

opgeleverd en welke andere ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.  

Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel lezen hoger 

scoren op de Cito-toets. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te stimuleren. Door de monitor 

kunnen we dit nog gerichter doen.  

Meer informatie over de monitor vindt u op debibliotheekopschool.nl. Eventuele vragen kunt u stellen 

via monitor@debibliotheekopschool.nl. Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Team van de Dr. Schaepmanschool  

 
* De monitor is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van Stichting Lezen en 
Koninklijke Bibliotheek binnen het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen 

 

http://www.debibliotheekopschool.nl/
mailto:monitor@debibliotheekopschool.nl
http://www.lezen.nl/
https://www.kb.nl/
http://www.kunstvanlezen.nl/


 
 
 



 
 
 


