Nieuwsbrief
28-01-2022
Even bijpraten met… Wat een week hebben wij met zijn allen achter de rug. Groep 7 ging zondagavond in quarantaine na meerdere positieve testuitslagen vanuit de GGD. Dit betekende thuisonderwijs en tasjes met werk ophalen vanuit het raam. Gelukkig zijn er inmiddels alweer een aantal kinderen terug op school, de kinderen die nog thuis zijn wensen wij veel beterschap. Dan hadden wij op
dinsdagavond de persconferentie, waarin nieuwe maatregelen werden aangekondigd voor het onderwijs. Het is fijn dat er steeds meer mag en dat de maatregelen iets zijn versoepeld. Klassen hoeven niet meer in quarantaine vanaf drie besmettingen, maar dit betekent wel dat u uw kind goed in
de gaten zult moeten houden. Via Parro houd ik u zoveel mogelijk op de hoogte van eventuele besmettingen in de groep van uw kind. Voor groep 6-7-8 zijn er op school thuistesten beschikbaar. Is er
binnen uw gezin iemand besmet, dan raadt het OMT aan om dagelijks te testen. Al met al leven wij
in een hectische tijd waarin vele besmettingen opeens razendsnel de kop op steken. We hopen dat
het weer gauw een beetje rustig wordt op school, tot die tijd: pas goed op elkaar en blijf gezond.
Invalpoule
Zoals ik u al eerder bericht heb, is de invalpoule van Aves zo goed als leeg. Tot nu toe lukt het ons nog
iedere keer om een invaller te regelen. Echter soms lukt dat ook niet. We proberen dan altijd intern
naar een oplossing te zoeken. Dit houdt in dat sommige collega’s extra werken of dat we schuiven
met leerkrachten . We zetten alles in het werk om de kinderen zolang mogelijk op school te houden.

Groencommissie
Vandaag heeft meester Willem-Jan, onze conciërge, twee appelbomen
opgehaald. Deze heeft hij vanmiddag samen met een aantal kinderen
een mooi plekje gegeven op ons plein. We hopen natuurlijk dat wij daar
in de toekomst heerlijke appelmoes en appeltaarten van kunnen bakken.
Zo wordt onze tuin en het plein rondom de school stukje bij beetje groener. Om ook in de toekomst van de tuin te kunnen genieten zijn wij op
zoek naar een ouder of een opa of oma die het leuk vindt om af en toe
samen met meester Willem-Jan een rondje tuin te doen.
Mocht u denken dat is net iets voor mij of kent u iemand
met groene vingers, stuur dan een mailtje naar
m.dejong@aves.nl.

Even bijpraten met de MR ….Dinsdagavond 25 januari hadden we een digitale MR-vergadering. Zoals
eerder aangegeven, gaat André Hendriksen aan het eind van het jaar stoppen met de MR. Linda van
Putten neemt André’s taak als voorzitter over. Zij had dinsdag haar vuurdoop. Ondertussen is de aanmeldingsperiode voor de MR gesloten, wij gaan nu de procedure vervolgen. Hiervan blijven we u op de
hoogte houden. Binnenkort gaat een aantal van ons de MR-cursus volgen. Hierbij leren wij nog beter
wat van een MR mag/moet worden verwacht (o.a. instemmingsrecht, adviesrecht).
Verder zijn wij door Marieka bijgepraat over de laatste stand van zaken, dit ging met name over corona.
Voor het eerst hadden we een volledige groep in quarantaine. De besmettingen binnen onze school zijn
aan het toenemen. Laten we hopen dat dit verder binnen de perken blijft. Onze vergadering vond gelijk
na de persconferentie plaats. Wat de gevolgen van deze persconferentie voor ouders/school zijn, konden wij niet bespreken. Dit werd de dag na de vergadering door het crisisteam van Aves besproken.
Onze eerstvolgende vergadering is verplaatst naar 12 april. Mochten er vanuit u vragen en/of inbreng
zijn, kunt u dat voor die tijd doorgeven. Dit kan zowel door het aanschieten van één van ons of via de
mail: mr.kbsdrschaepmanschool@aves.nl
De MR bestaat uit de oudergeleding: Linda van Putten (voorzitter), Henk Jan Kok, André Hendriksen;
leerkrachtengeleding: Ineke Hendriks, Patrizia van der Werf (momenteel afwezig), Pascal Vegterlo.
Ouderenquête
Afgelopen week op 19 januari is de ouderenquête wederom opengezet. Een aantal van u heeft daar een
nieuwe uitnodiging voor ontvangen. Tot nu toe heeft 24% van alle ouders de enquête ingevuld, waarvoor dank. De enquête staat open tot 18 februari, mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld dan wil
ik u vragen dat alsnog te doen. Let op! De directievragen gaan nog over juf Marleen. Met de bevindingen uit het onderzoek kunnen wij als team de school en ons onderwijs verbeteren. Alvast bedankt namens het team van de Dr. Schaepmanschool.
Welkom…
We mogen weer twee nieuwe kinderen verwelkomen op de Dr. Schaepmanschool.
Op 30 januari wordt Gido van Dalen vier jaar. Gido komt in de Zingende Zebra’s bij
juf Marloes en juf Marijke. Op 13 februari wordt Pippa Roke vier jaar. Pippa komt
in de Toffe Tijgers bij juf Annemarie en juf Naomi. Van harte welkom Gido en
Pippa! Heel veel (leer)plezier op de Dr. Schaepmanschool toegewenst!

Agenda…
26 jan. Nationale Voorleesdagen t/m 5-02
1 febr. AC vergadering (deze is verzet naar
1 maart)
3 febr. Meester Pascal jarig
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