Nieuwsbrief
3 juni 2022
Even bijpraten met… En dan zijn we alweer aanbeland bij het Pinksterweekend.
We hebben weken achter de rug met veel sportieve prestaties, waaronder de
korfbal en natuurlijk de Avondvierdaagse. Ondertussen gaat op school de verbouwing rustig door. De wanden zijn geschilderd en de vloerbedekking is gelegd. Het
lokaal is bijna klaar om na de zomervakantie bewoond te worden. Op het plein is
de afgelopen weken ook het een en ander veranderd, er verschenen verschillende verkeersborden en verkeerspalen. In
alle groepen wordt er dan ook hard gewerkt rondom het thema Verkeer. Aankomende week is het een spannende week
voor groep 8, zij gaan heerlijk op kamp naar Ameland. De
groepen 1 t/m 7 kijken vol smart uit naar de schoolreisjes op
vrijdag 17 juni. We wensen alle kinderen heel veel plezier.
Voor nu geniet van het heerlijk Pinksterweekend!

Even bijpraten met…. Tegenwoordig is ICT niet meer weg te denken in het dagelijks leven. De ontwikkelingen in de digitale wereld gaan heel snel. Kinderen kunnen zich hier heel
makkelijk op aanpassen. Zij worden dagelijks geconfronteerd met veelzijdige en veelvuldige ICTtoepassingen. Door de thuiswerkperioden hebben wij als school ICT gebruikt om onze leerlingen te
kunnen bereiken. Om deze vooruitgang door te zetten en een goede integratie van ICT binnen ons
onderwijs te creëren, heeft het team in het schooljaar 2020-2021 het ICT-beleidsplan herontwikkelt.
Per schooljaar houden we ons bezig met een aantal doelen. Dit schooljaar hebben we vooral een basis gelegd in een leerlijn digitale geletterdheid en het vergroten van de ICT-vaardigheden van de leerkrachten. Met de leerlijn digitale geletterdheid zullen wij vooral vakoverstijgend werken. ICT zal dus
geen apart vak worden, maar zal zoveel mogelijk worden toegepast binnen vakken als wereldoriëntatie, taal en rekenen.
Als school vinden wij een goede balans tussen ICT en papier belangrijk. Daarom zullen wij niet volledig overgaan op digitaal leren. Wel zorgen wij ervoor dat er meer devices voor onze leerlingen beschikbaar worden. Dit heeft er ook voor gezorgd dat alle leerlingen vanaf groep 3, volgend schooljaar
eigen oordopjes krijgen. Deze oordopjes gaan 3 schooljaren mee met het kind. Na 3 schooljaren krijgen de leerlingen nieuwe oordopjes van school. Wanneer de oordopjes binnen de 3 jaar kwijtraken
of kapotgaan, zal er 1 euro worden gevraagd om voor nieuwe oordopjes te zorgen. Wij leren onze
leerlingen dat je spullen niet oneindig kunt kopen en dus zuinig te zijn, zo ook met de materialen op
school.

Beste ouders,
Op vrijdag 17 juni gaan wij met groep 1/2 op schoolreisje. We gaan een dag klimmen en klauteren in Fun
Zone Dronten.
Wij vertrekken ’s morgens om 08:30 vanaf school naar Dronten en verwachten rond 13:30 weer terug te
zijn. U kunt uw kind dus op de normale tijden naar school brengen en weer ophalen.
Er wordt deze dag voor een 10-uurtje, lunch en drinken gezorgd dus kinderen hoeven niets mee te nemen. Het zou fijn zijn als de kinderen makkelijke kleren aan hebben zodat zij zich vrij kunnen bewegen in
de binnenspeeltuin.
Om in Dronten te kunnen komen, zijn wij afhankelijk van ouders die ons met de auto zouden willen
brengen. Wanneer u wilt rijden, wordt u om 08:30 in de klas verwacht en om 13:00 in Dronten. Het is
ook mogelijk om alleen te brengen of alleen te halen. Er worden twee opgaves open gezet in Parro, zoals dit ook altijd gebeurt voor het lezen en de spelletjes op vrijdagochtend.
Wanneer u zich opgeeft voor brengen en/of halen, wilt u dan via een privébericht laten weten hoeveel
kinderen er bij u in de auto kunnen?
Het is voor ouders verplicht om hun eigen kind in een autostoeltje/stoelverhoger te vervoeren. Het is
niet verplicht om de andere kinderen die meerijden in een autostoeltje te vervoeren omdat dit gaat om
incidenteel vervoer. Mocht u toch willen dat uw kind in een autostoeltje vervoert wordt, wilt u dit dan
op de ochtend van vertrek, voor 08:30, met de ouder regelen waar uw kind bij in de auto zit? De groepjes maken wij tijdig bekend.
We gaan er een gezellige dag van maken!
Alvast bedankt!

Beste ouders/verzorgers,
Vrijdag 17 juni gaan we met de groepen 3 en 4 op schoolreisje naar Malkenschoten!
De kinderen worden om 8:30 in de klas verwacht, samen lopen we dan naar de bus. Deze vertrekt om
9:00 vanaf de Symfonielaan. Rond 14:15 zullen we weer aankomen aan de Symfonielaan. Mocht deze
tijd erg afwijken, laten we u dit op tijd weten via een Parro bericht.
Voor de lunch wordt gezorgd. Een pauzehap en voldoende drinken nemen de kinderen zelf mee. Ook is
het handig om droge kleren mee te nemen.
We maken er een gezellige dag van!

Beste ouders/ verzorgers van groep 5, 6 en 7,
We gaan op schoolreis holadiee, we nemen broodjes en snoepjes mee!
Het schoolreisje voor groep 5,6 en 7 gaat weer door!
We gaan op vrijdag 17 juni naar Wildlands Adventure Zoo.
De kinderen verwachten wij om 8.30u op school, samen lopen we dan naar de bus. Deze vertrekt om
8.45u vanaf de Symphonielaan (veldje waar het kunstwerk staat).
Wij zullen om 15.00u vertrekken uit Wildlands en rond 16.00-16.15u weer terug zijn bij school (we laten
een kwartier van te voren weten, via de Parro app, wanneer we aankomen).
De kinderen krijgen in Wildlands ook een snackmenu aangeboden, natuurlijk mogen zij ook wat lekkers
en drinken meenemen om van te genieten. De kinderen mogen ook zakgeld meenemen. Wilt u erop
toezien dat dit niet meer dan € 5,00 is. Wij zullen gedurende dag foto’s maken, eigen mobieltjes blijven
thuis of op school.
We gaan er samen een gezellige dag van maken!

Agenda…
6 juni

tweede Pinksterdag—kinderen vrij

7 juni

juf Marloes jarig!

7 juni

Kamp groep 8 (8 t/m 10 juni)

9 juni

juf Ineke jarig!

10 juni

juf Annelies jarig!

16 juni

juf Marijke jarig!

17 juni

Schoolreisje groep 1 t/m 7

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

