Nieuwsbrief
Even bijpraten met… Het schoolreisje is best spannend, maar toch ook weer heel leuk. Vandaag zijn de groepen
1 t/m 7 op schoolreisje. Onderweg met de bus/auto om een heerlijke dag te spelen, te ontdekken en samen te
zijn. Groep 8 heeft ook een bijzondere dag vandaag, want zij zijn helemaal alleen op school. Dit kan natuurlijk
maar één ding betekenen, verstoppertje door de hele school! Vanmiddag haalt u uw kind weer op en zullen zij
vermoeid thuiskomen, maar wel met heel veel enthousiaste verhalen. Ik wil alle kinderen vandaag heel veel plezier wensen en alvast een heel goed weekend.
De formatie voor schooljaar 2022-2023
maandag

dinsdag

Woensdag

donderdag

vrijdag

1/2 A

Juf Nadine

Juf Nadine

Juf Nadine

Juf Nadine

Juf Nadine

1/2 B

Juf Annemarie

juf Annemarie

Juf Annemarie

Juf Kelly

Juf Kelly

1/2 C

Juf Marijke

Juf Marloes

Juf Marloes

Juf Marloes

Juf Marloes

3a

Juf Bertine

Juf Bertine

Juf Bertine

Juf Saskia

Juf Saskia

3b

Juf Ellen

Juf Marijke

Juf Ellen

Juf Ellen

Juf Ellen

4

Juf Bianca

Juf Bianca

Juf Bianca

Juf Fleur

Juf Fleur

5a

Juf Yvonne

Juf Yvonne

Juf Tanika

Juf Tanika

Juf Tanika

5b

Juf Naomi

Juf Naomi

Juf Naomi

Juf Naomi

Juf Naomi

6

Meester RobertJan
Juf Natasja

Meester RobertJan
Juf Natasja

Meester Robert
-Jan
Juf Debora

Meester Robert
-Jan
Juf Debora

Meester Robert-Jan

Meester Pascal/
Juf Saskia

Meester
Pascal

Meester
Pascal

Meester Pascal

Meester
Pascal

7
8

Juf Natasja/
juf Debora

Wanneer u de formatie bekijkt, ziet u een aantal nieuwe namen, maar u mist ook een aantal vaste namen. Verderop in deze nieuwsbrief zullen de nieuwe mensen zich aan u voorstellen. Juf Patrizia en juf Aleta ontbreken in
het formatieplaatje. Zij zullen vanaf de start van het nieuwe schooljaar gaan re-integreren. Tot die tijd zullen zij
volledig worden vervangen. Dit betekent onder andere een nieuw gezicht in groep 6, meester Robert-Jan. Robert
-Jan heeft eerder op onze schoolstage gelopen en werkt nu op de Mgr. Zwijssenschool. In groep 5 ziet u juf Tanika staan, zij heeft het afgelopen jaar ingevallen in groep 4a en zal na de zomervakantie met deze groep meegaan
naar groep 5. In groep 4 staat aankomend schooljaar op donderdag en vrijdag juf Fleur. Fleur is een vierdejaars
WPO-student vanuit de Katholieke Pabo Zwolle. WPO betekent dat zij naast haar opleiding twee dagen in de
week in een vaste groep stage loopt en begeleid wordt door leerkrachten van onze school. Daarnaast hebben wij
volgend jaar een trainee vanuit AVES, juf Marieke. Marieke gaat de Pabo-opleiding starten en zal één dag in de
week stagelopen in groep 8 en daarnaast een deel van de ondersteuning van groep 1-2 en 4-5 op zich nemen.
Naast de vaste leerkrachten zullen een aantal collega’s naast de lesgevende taken ook onder andere RT gaan geven en de Plusklas begeleiden. Een hele puzzel waarvan wij blij zijn dat wij voor iedere groep een vaste leerkracht
aan hebben kunnen stellen.

Extra formatie 2022-2023
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

vrijdag

Juf Marieka directeur
Juf Ineke IB
Juf Saskia (om de week IB groep 1-2)
Juf Debora (om de week coördinator hoogbegaafdheid)
Juf Marieke trainee (stagedag groep 8)
Juf Marieka directeur
Juf Ineke IB
Juf Debora (ochtend plusklas 6/7/8), middag RT groep 6/7/8)
Juf Kelly (RT groep 1/2)
Juf Marieke trainee (ondersteuning groep 1/2)
Juf Marieka directeur
Juf Ineke IB (ochtend plusklas 1/2)
Juf Natasja (ochtend plusklas 3/4/5, middag RT 6/7/8)
Juf Annemarie (om de week ochtend Opleider in de School)
Juf Bianca (RT groep 3)
Juf Marieke trainee (ondersteuning groep 4/5)
Juf Natasja (om de week lees- en dyslexiecoördinator)
Juf Marieka directeur
Juf Bianca (om de week ICT)
Meester Willem-Jan (conciërge)

Even voorstellen…
Voor sommigen al een bekend gezicht, voor anderen misschien nog niet. Ik ben Tanika,
27 jaar oud en ik woon samen met mijn man Jarno en hond Guus in Ens. Sinds november vorig jaar vervang ik juf Kelly in groep 4a i.v.m. haar zwangerschap. Vanwege de
extra kleuterklas die werd opgericht, bleef ik tot de zomervakantie. Het leuke? Ook
volgend schooljaar werk ik op de Dr. Schaepmanschool! In mijn vrije tijd doe ik graag
aan sport. Ik heb jaren gevoetbald en tegenwoordig volleybal ik graag. Ik hou ervan om
in beweging te zijn. Bewegend leren zul je bij mij in de klas dus veel doen. Daarnaast
ben ik gek op muziek, lees ik graag een boek en houd ik ervan om gezellige dingen te
doen met vrienden of familie.
Eerst hoop ik dit jaar fijn af te ronden en na een heerlijke vakantie sta ik volgend
schooljaar drie dagen in groep 5a. Ik heb er zin in!
Even voorstellen..
Hoi allemaal, mijn naam is Robert-Jan Nauta. Na de zomervakantie zal ik starten in groep
6. Vijf jaar geleden mocht ik al ruim een jaar bij jullie stage lopen vanuit de opleiding Onderwijsassistent. Ik had het toen enorm naar mijn zin. Op dit moment ben ik afgestudeerd aan de Katholieke Pabo in Zwolle en mag ik na de zomer lesgeven aan groep 6. In
mijn vrije tijd houd ik ervan om met de camper weg te gaan en lekker te sporten. Ik loop
vaak hard en doe aan padel op de tennisclub in Kampen. Ik heb er enorm veel zin in om
samen met groep 6 er een leuk jaar van de maken. Tot na de vakantie!

Even voorstellen…
Hoi allemaal! Mijn naam is Fleur van den Berg en aankomend schooljaar mag ik
het team op de Dr. Schaepmanschool komen versterken. Ik woon in Dronten en
studeer momenteel in Zwolle aan de Hogeschool KPZ waar ik volgend jaar mijn
vierde en laatste jaar ga starten. Al vanaf mijn vierde jaar wil ik juf worden en daar
heb ik de afgelopen jaren dan ook doelgericht naartoe gewerkt. Ik ben een vrolijk,
sociaal en actief persoon en onderneem graag dingen. In mijn vrije tijd ben ik daarom ook graag bezig, dus je zult mij niet zo snel stil zien zitten. Verder vind ik het
belangrijk om tijd door te brengen met familie en vrienden, dus dit is iets dat ik in
mijn weekenden graag doe. Ik heb ontzettend veel zin in volgend schooljaar en kijk
ernaar uit om de klas, ouders en collega’s te leren kennen!

Even voorstellen…
Hoi allemaal! Mijn naam is Marieke Haijes. Ik ben 23 jaar oud en woon samen met
mijn vriend in het dorpje Ens. Mijn doel is om iets te betekenen en het verschil te
maken in het leven van kinderen. Daarom heb ik besloten om juf te worden! In september 2022 zal ik starten met de deeltijd-PABO op de Hogeschool KPZ in Zwolle.
Komend schooljaar ben ik drie dagen in de week werkzaam op de Dr. Schaepmanschool. Op maandag zal ik stage gaan lopen in groep 8 bij meester Pascal. Op dinsdag en donderdag ondersteun ik de groepen 1/2 en 4/5.
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om met vrienden te borrelen of voor ze te koken. Ik kan enorm genieten van mooie muziek en bezoek daarom graag concerten.
Daarnaast ben ik graag buiten om te wandelen, mountainbiken of kamperen. Ik kijk
uit naar komend schooljaar en hoop veel te leren! Hopelijk ontmoeten we elkaar
snel.
Pleinfeest
Op donderdag 7 juli is het pleinfeest van 16:00 tot 19:00 uur. Heeft u het al in uw agenda gezet?
We zien u daar, groetjes 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)

Even bijpraten met de MR… Afgelopen dinsdag hebben we onze laatste MR-vergadering van dit schooljaar gehad.
We startten met een gesprek met Kristiaan Strijker, de voorzitter van de Raad van Toezicht van Aves. Hierin bespraken we het functioneren van Marieka. Dit is een vast onderdeel van de beoordelings- en functioneringsgesprekken, zoals Aves alle directeuren beoordeelt.
We vervolgden de reguliere vergadering met de formatie van komend schooljaar. Marieka heeft toegelicht hoe ze
tot bepaalde keuzes is gekomen.
De NPO-gelden (extra geld om onderwijsachterstand opgelopen door corona weg te werken) worden komend
jaar vooral op begrijpend lezen ingezet. Daarnaast gaat het team scholing over ouderbetrokkenheid volgen. Dit is
in het verlengde van de opleiding die juf Saskia heeft gevolgd.
We hebben de oudergesprekken geëvalueerd. Eén van de opmerkingen was om na te denken of er niet ruimere
inschrijftijden gehanteerd konden worden. Binnenkort worden de oudergesprekken binnen het team geëvalueerd. Hierbij wordt de input vanuit de MR meegenomen. Mocht u zelf input voor dit onderwerp hebben, kunt u
dit uiteraard aan één van de MR-leden of via Parro aan de groepsleerkracht doorgeven.
Als laatste agendapunt stond het nieuwe schooljaar geagendeerd. Volgend schooljaar wordt het nieuwe schoolplan opgesteld. Wij worden meegenomen in dit proces. Aan de hand van dit schoolplan gaan wij de missie en visie
van de MR bepalen.
We sloten de avond af met het afscheid van André Hendriksen. Na zich 6 jaar (en dus 2 termijnen) te hebben ingezet voor de MR, vond André het tijd voor nieuwe ouders binnen de MR. André heeft veel gedaan binnen de MR
op de Dr. Schaepmanschool. Zo is hij geruime tijd voorzitter geweest. Ook via deze weg: André, bedankt!
In Marcel Tuinstra hebben we een opvolger voor André gevonden. Marcel, welkom binnen de MR van de Dr.
Schaepmanschool.

Modderdag voor groep 1 t/m 4
Voor in uw agenda. Op woensdag 29 juni is het Modderdag bij Partou. De groepen 1
t/m 4 van onze school zullen hier net als andere jaren aan deelnemen. Er zijn twee
pleinen. De groepen 1/ 2 gaan naar het plein van het KDV. De groepen 3/ 4 spelen op
het plein van de BSO. Binnenkort ontvangt u vanuit de commissie meer informatie..

Agenda…
18 juni
1 juli
4 t/m 8 juli
29 juni

Juf Natasja jarig!
Kindportfolio mee naar huis
Facultatieve oudergesprekken
Modderdag groepen 1 t/m 4

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

