
Even bijpraten met… En dan is onze voorjaarsvakantie voorbij en zitten we allemaal weer in de 

schoolbanken. Veel kinderen kwamen maandag op school met enthousiaste vakantieverhalen. Ze 

waren wezen skiën, ze hadden gelogeerd, ze hadden leuke dingen gedaan en aan het einde van de 

week toch ook een beetje van het lekkere weer genoten. Deze week was het ook echt genieten op 

het schoolplein. We konden eindelijk weer samen buiten spelen en van het zonnetje genieten. Afge-

lopen week is ook het nieuwe Jeelo thema gestart: mijn omgeving. De kinderen gingen schatzoeken 

met een echte piraat. Groepen gingen op speurtocht en de oudste kinderen namen plaats in een 

heus café. Het is voor de kinderen fijn om elkaar weer in de klas en klasdoorbroken te ontmoeten. 

We hopen met zijn allen dat dit nog lang zo mag blijven! 

 

Kindportfolio                                                                                                                                                         

Op vrijdag 11 maart gaat het kindportfolio mee naar huis. De gespreksplanner staat open vanaf 

maandag 7 maart. Het kan zijn dat de leerkracht u zelf uitnodigt voor een gesprek. Het kan ook zo zijn 

dat u zelf een gesprek aanvraagt, omdat u bijvoorbeeld een specifieke vraag heeft. Wij streven er 

naar om alle ouders minimaal drie keer per schooljaar te spreken.  

 

Bevrijdingsloop                                                                                                                                                            
Ook dit jaar mogen de leerlingen vanaf 6 jaar van de Dr. Schaepmanschool met de Bevrijdingsloop 
meedoen, waarbij op een sportieve wijze de bevrijding van Kampen in 1945 wordt herdacht. Deze is 
op dinsdag 19 april 2022 op de atletiekbaan van A.V. Isala, sportpark Hagenbroek. De jongens en de 
meisjes lopen ongeveer 900 meter. Binnenkort krijgt uw kind de brief mee met hieraan het opgave-
strookje.  

 

Open dag Dr. Schaepmanschool                                                                                                                                
Op woensdag 16 maart staat er een open dag op 
de planning. Een dag waarop u als ouder welkom 
bent om een kijkje in de school te nemen. Binnen-
kort ontvangt u via uw kind(eren) een uitnodiging 
voor deze dag. Tot dan! 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  

4 maart 



Jeelo Thema: ’Inrichten van je eigen omgeving’                                                                                                                 

We wonen met veel mensen in een klein land. Grond is schaars. Hoe was dat vroeger en hoe is dat nu? 

Hoe gaan we zorgvuldig en slim met onze ruimte om? Wie is daar verantwoordelijk voor? De een wil im-

mers een parkeerplaats en de ander een stoep om op te spelen. We willen graag veel voorzieningen, 

omdat die bijdragen aan ons welzijn. Het doel van dit project is dat de kinderen respect krijgen voor hun 

omgeving en begrijpen dat iedereen andere belangen heeft. En dat het een hele kunst is om met ieders 

wensen rekening te houden. De kinderen leren dat ze daar hun steentje aan kunnen bijdragen. We zijn 

gezamenlijk verantwoordelijk.  

We openden dit project per leerteam. De kleuters gingen op zoek naar de schat op het schoolplein, de 

groepen 3 t/m 6 hadden een fotospeurtocht door de wijk en groep 7/8 heeft een stadscafé gehouden.  

De groepen gaan zich richten op:                                                                                                                                                                        

Groep 1/2: Gaan zich dit thema richten op piraten. 

Groep 3/4: Zorg voor je wijk, zij gaan het o.a. hebben over soorten huizen, buizen door de wijk, huizen 

van vroeger en een groene en schone wijk.  

Groep 5/6: Vrije tijd in de buurt, zij gaan het o.a. hebben over soorten vrijetijdsbestedingen, toerisme in 

Nederland, de wijk toen en nu en denken samen na over het inrichten van een nieuwe wijk.  

Groep  7/8: Ontwikkeling van je gemeente, zij gaan het o.a. hebben over 

de opbouw van een stad, de geschiedenis en verstedelijking van Neder-

land, voorzieningen, ruimtelijke ordening en taken van een gemeente.  

Bij het vormgeven van wereldoriëntatie is de koppeling en contact met 

de omgeving onmisbaar. Je leert ook veel van mensen en organisaties 

rondom de school. Heeft u aanknopingspunten met (één van) bovenstaande onderwerpen en denkt/wilt 

u een bijdrage leveren binnen dit project? Dan zijn we op zoek naar u! Denk aan het vertellen over bij-

voorbeeld uw beroep, een bezoek, etc. Dat kan ook gerust in een andere groep zijn dan waar uw zoon/

dochter in zit. Samen maken we de school! Bij interesse kunt u een mailtje sturen naar 

y.schouten@aves.nl. We zullen tot 8 april aan dit thema werken. 

Met vriendelijke groeten,  

de stuurgroep Jeelo 

Agenda… 
8 maart juf Saskia jarig 

11 maart Kindportfolio mee naar huis 

14 t/m 18 maart facultatieve oudergesprekken 

16 maart open dag Dr. Schaepmanschool 

 

https://drschaepmanschool.nl   

of volg ons op Facebook 

‘Dr. Schaepmanschool’ 

Instagram ‘schaepmanschool’ 



Meedoen 
Ouderbrief bij Trefwoord 

Thema 3-1 (21/28 febr.- 11 mrt. 2022) 

 
Erbij horen 

Kinderen hebben elkaar nodig om te groeien, om te ontdekken wie ze zijn. In een fijne groep voelen kin-

deren zich gekend en erkend.  Ze lachen, spelen en leren met elkaar. Ook leren ze gaandeweg samen 

beslissingen te nemen die de hele groep aangaan, en ontdekken wat samenleven is. Zo is school een 

plek om te oefenen in samenleven. Door mee te doen hoor je erbij.  

Dat klinkt mooi, maar vanzelfsprekend is het helaas niet. Voor kinderen en volwasse-

nen zijn er soms obstakels die het meedoen lastig maken. Bijvoorbeeld als je ergens 

niet naar binnen kunt, omdat er geen ingang is waar jij met je rolstoel naar binnen 

kunt. Of omdat meedoen met een sport of uitje simpelweg te duur voor je is. Tel je 

dan nog mee? Word je wel gezien? Meedoen is dan een uitdaging aan de hele groep 

om te bedenken hoe het wel zou kunnen.  

Een mooi ideaal? 

Ook in Jezus´ tijd was meedoen vaak een hele opgave. Mensen werden buitengesloten om hun ziekte, 

ander geloof, of simpelweg omdat ze niets te vertellen hadden. Jezus gaat er tegenin, door een wereld 

te schetsen die beter en mooier is dan we wereld die we kennen. Hij noemt die we-

reld het Koninkrijk van God. Het is een wereld waarin de eenvoudige, bescheiden, 

zachtmoedige mensen het belangrijkst zijn... een wereld waarin de mensen die nu 

nog vaak aan de kant staan volop meedoen en meetellen.  

Dat klinkt als een prachtig ideaal, maar in werkelijkheid maken mensen met de 

grootste mond de dienst vaak uit. Dat was in Jezus´ tijd niet zoveel anders als nu.   

Daarom verpakt Jezus zijn ideaal in mooie pakkende verhalen. Verhalen die iets laten 

doorschemeren van dat Koninkrijk van God. Je krijgt zin om mee te doen. Zo stelt Jezus het voor als een 

feest waar je uitgenodigd bent. Je bent vrij in je keuze om te komen of niet, maar je mist wel wat als je 

niet op komt dagen. Of als een bruiloft waar je je op moet voorbereiden. Zorg voor olie in je lamp, dat je 

het licht al meedraagt. Doe niet of een ander daar wel voor zorgt, want dan zit je allemaal in het donker.  

Toen en nu 

In dit thema ontdekken de kinderen hoe belangrijk het is om te kunnen meedoen. 

Dat je erkend en gezien wordt... in de samenleving, maar ook heel concreet in de ei-

gen groep. De verhalen van Jezus geven te denken en houden een spiegel voor over 

de samenleving, of over de eigen groep. Levensbeschouwing en burgerschap inspire-

ren elkaar. Deze Bijbelverhalen dagen ons vandaag de dag nog steeds uit om met el-

kaar te bedenken hoe we eraan kunt werken dat iedereen die wil meedoen, ook kan 

meedoen. Dat we samen oplossingen bedenken opdat  iedereen mee kan doen.  

Doet u ook mee?  



 



 


