Nieuwsbrief
Even bijpraten met… Wat hebben we met zijn allen een prachtige dag achter de rug. Volop zon en een plein vol met vrolijke kinderen. Het hele plein en de velden waren oranje
gekleurd. We willen alle ouders bedanken voor hun hulp. De week hiervoor hebben we
een Paasontbijt gehad, de kinderen hadden de meest lekkere dingen meegenomen. Deze
week werd er ook op sportief vlak plezier gemaakt tijdens de Bevrijdingsloop, met heel
veel winnaars! Ook groep 8 is deze week hard aan het werk geweest met de Eindcito, ze
kregen een toepasselijke traktatie namens de (klassen)ouders. Nu gaan we met zijn allen
de laatste weken in, weken die bol staan van leuke activiteiten zoals een bruiloft van juf
Naomi, een schoolreisje, een schoolkamp en een Pleinfeest. Allemaal dingen om ons op te verheugen, maar nu eerst lekker vakantie vieren. Ik zie u graag op maandag 9 mei, fijne vakantie!

Pleinfeest
Op donderdag 7 juli is het pleinfeest van 16:00 tot 19:00 uur. Om van dit feest een spektakel te maken, zijn wij op zoek naar sponsoren. Wie is/heeft een leuke werkgever die ons zou willen sponsoren?
Dit kan door middel van een financiële bijdrage of het sponsoren van bijvoorbeeld een springkussen,
de Italiaanse ijscokar of de grabbelton. Een leuk pakketje of gadget van uw bedrijf is meer dan welkom voor de kinder- en volwassenloterij. Natuurlijk worden deze voorzien van het logo van de sponsor. Mocht u iets willen sponsoren, dan kunt u contact opnemen met één van de pleinfeestcommissieleden of met Marieka.

Alvast bedankt namens de Pleinfeestcommissie:
Annalies van der Wielen, moeder van Sebas (groep 4a) en Boris (groep 1/2a)
Jessica Ram, moeder van Wessel (groep 8)
Miranda Smit, moeder van Isha (groep 8)
Jessica Wolff, moeder van Danyl (groep 6)
Esther Tuinstra, moeder van Suze en Nova (groep 1/2B) en Bret (groep 6)
Jolanda Wensink, moeder van Geert (groep 7)

Mailen of appen kan altijd naar rjwensink@gmail.com/06-23194541

Jeelo – thema 'Veilig helpen & veilig in het verkeer'
Na de meivakantie staat er weer een nieuw thema met Jeelo voor de deur! Voor deze langere periode
hebben we 2 thema’s samengepakt. De groepen 3 t/m 8 werken hier tot de zomervakantie aan. Groep
1/2 werkt hier de eerste 5 weken aan en richt zich de laatste 5 weken op het thema ‘camping’.
Inhoud van het project veilig helpen:
In het dagelijks leven gebeuren soms kleine of grotere ongelukken. Hoe kun je jezelf en anderen dan veilig helpen? Leerlingen oefenen EHBO-vaardigheden in spelvorm. Ze raken zo vertrouwd met
ongevalssituaties. Door die ervaring en kennis worden ze zekerder en zijn ze in
staat om kalm te blijven en hulp te halen in echte situaties.
Doel van dit project is niet om medisch hulpverlener te worden, maar om te ervaren dat je bij een ongeluk iets voor een ander kunt betekenen door gericht
hulp te halen. Dat kan alleen als je kalm blijft en duidelijk vertelt wat er aan de
hand is.
Inhoud van het project veilig in het verkeer:
Kinderen gaan dagelijks door het verkeer naar school en naar hun vrienden. Hoe kan dat zo veilig
mogelijk? Kennis over de verkeersregels is niet genoeg. Je moet verkeerssituaties
ook kunnen overzien. Dat leer je alleen door oefenen.
Doel van dit project is dat de kinderen niet alleen leren over de regels van het
verkeer, maar ook leren observeren wat gevaarlijke situaties in het verkeer zijn.
Veilig door het verkeer gaan kan alleen als je bewust bezig bent met het verkeer
en je niet laat afleiden.
Oproep!
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 hulpverlening, EHBO of het verkeer en wilt u een bijdrage leveren binnen dit project? Dan zijn we op zoek naar
u! Denk bijvoorbeeld aan:
•
Het vertellen over bijvoorbeeld uw beroep
•
Een excursie
•
Een onderdeel verzorgen bij het afsluitende circuit voor groep 3 t/m 8 op woensdag 6 juli van
13.00-14.00 uur.
•
Uw eigen inbreng!
Samen maken we de school! Bij interesse kunt u een mailtje sturen naar juf Yvonne:
y.schouten@aves.nl.

Verslag MR-vergadering 12 april 2022
Voor het eerst dit schooljaar een MR-vergadering op school in plaats van via Teams. Dit voelde voor ons
allen goed.
Binnen de MR heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden. Binnen de teamgeleding vervangt juf
Marijke juf Patrizia. Binnen de oudergeleding is Marcel Tuinstra ons nieuwe MR-lid. Hij gaat André Hendriksen vervangen. Marcel draait tot de zomervakantie in de huidige MR mee.
De MR bestaat nu uit de ouders Linda van Putten, André Hendriksen, Henk Jan Kok en Marcel Tuinstra
en uit de leerkrachten Marijke van Sloten, Ineke Hendriks en Pascal Vegterlo.
Zoals jullie weten, wordt er boven verbouwd. Hier wordt een klaslokaal, de IB-ruimte en de lerarenkamer gerealiseerd. We hebben een kijkje genomen en juf Marieka heeft ons geschetst hoe het eruit komt
te zien.
Onlangs zijn wij op MR-cursus geweest. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over de rol van de MR en
welke kant wij als MR op willen: een betrokken MR, goed bereikbaar voor onze achterban (lees: ouders
en leerkrachten), die zelf met initiatieven komt.
We zijn door juf Marieka bijgepraat over de laatste stand van zaken. Zo ging het over het leerlingaantal
op school, dat klassen bij 27 leerlingen ‘vol’ zitten. De school heeft voor sommige groepen een wachtlijst als een nieuwe leerling wordt aangemeld. Daarnaast is de ouder- en leerlingenenquête besproken
die de afgelopen periode is afgenomen. Een veelgehoorde reactie was dat dit geen prettige enquête was
om in te vullen. Dit zagen wij ook terug in het aantal ingevulde enquêtes, dat viel helaas tegen. De aandachtspunten van ouders en leerlingen uit de enquête worden in het team besproken (denk aan het
portfolio, tijdstippen en frequentie oudergesprekken, huiswerk).
Voor vragen/opmerkingen hopen wij dat u ons weet te vinden. Schiet ons gerust aan op het schoolplein
of stuur een mail naar mr.kbsdrschaepmanschool@aves.nl

Welkom…
We mogen weer nieuwe leerlingen verwelkomen op de Dr. Schaepmanschool. Op 1 mei wordt Fedde
Brunia vier jaar. Fedde komt bij de Toffe Tijgers bij juf Annemarie en juf Naomi. Ook
Saar de Boer wordt op 10 mei vier jaar. Saar komt bij de Vrolijke Vlinders bij juf Marijke
en juf Nadine. Van harte welkom Fedde en Saar! Heel veel (leer)plezier op de Dr.
Schaepmanschool toegewenst!

Agenda…
25 april

Meivakantie t/m 6 mei

9 mei

Trouwfeest juf Naomi op school!

10 mei

AC-vergadering

16 mei

Week van de facultatieve ouderGesprekken

18 mei

Juf Ellen jarig

20 mei

Studiedag groepen 1-2

https://drschaepmanschool.nl
of volg ons op Facebook
‘Dr. Schaepmanschool’
Instagram ‘schaepmanschool’

