
Even bijpraten met… Afgelopen weken hebben we in de klassen hard gewerkt aan het proces 

groepsvorming. Dit doen wij door middel van de Kanjertraining. We doen energizers met elkaar, voe-

ren gesprekken en stellen samen de Kanjerregels voor onze groep op. 

Hiermee spreken wij samen als klas af wat voor groep wij willen zijn. 

Misschien is uw zoon of dochter er al mee thuis gekomen en anders 

kunt u er zelf naar vragen.     Vorige week hadden wij ook onze informa-

tieavond. Bij de start heb ik alle aanwezige ouders meegenomen in ons 

jaarplan, wat staat er op onze planning en hoe ziet het schooljaar eruit. 

Daarna ging iedereen uitéén en was er in de groepen ruimte om kennis 

te maken met de nieuwe juf of meester. Daarnaast werd er door de 

leerkracht verteld over het reilen en zeilen in de klas. Het was mooi om 

te zien dat er deze avond veel ouders aanwezig waren. Was u er niet 

dan heeft u alsnog kennis kunnen maken met de nieuwe leerkracht 

middels het startgesprek. Het startgesprek hebben wij bewust aan het 

begin van het schooljaar gepland. Dit geeft u als ouder de kans om de leerkracht te ontmoeten en om 

te vertellen over uw kind. Dit keer hoorde daar ook een praatpapier bij die u samen met uw kind van 

te voren had ingevuld. Zo maken wij samen een goede start van het nieuwe schooljaar en hopen wij 

er met uw hulp een mooi schooljaar van te kunnen maken.  

 

Even bijpraten met… Arianda Bootsma Locatiemanager Partou.                                                               

Samenwerken en elkaar versterken; dit staat omschreven in onze gezamenlijke visie. Hoe hebben wij 

dit de afgelopen jaren vorm gegeven? Er zijn activiteiten gezamenlijk opgepakt van de fotograaf, 

voorleesbijeenkomst tot een Modderdag. De jongste peuters komen voor hun 4e jaar al af en toe op 

school kijken in de klas, zodat de overgang natuurlijk verloopt. Op spelende wijs zorgen wij, Partou, 

dat onze aanpak aansluit op de werkwijze van de Dr. Schaepmanschool. Dit geldt ook voor de kin-

deren die bij ons op de BSO zitten. Wij zorgen zoveel mogelijk dat er aansluiting plaats vindt op de 

thema’s van de Dr. Schaepmanschool. 

Volgende week hebben wij weer een gezamenlijke bijeenkomst met het 

personeel om het nieuwe schooljaar in te luiden en om onze samenwer-

king nog verder uit te breiden. Het is een heel mooi proces die ik samen 

met Marieka mag begeleiden tot een succes! Als er vragen en suggesties 

zijn  dan hoor ik het graag. 

Nieuwsbrief  

 



Bieb nieuws 
Dr. Schaepmanschool is op zoek naar nog meer enthousiaste (groot)
ouders die 1 of meerdere ochtenden willen meehelpen in de school-
bibliotheek. 

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor: 

- Maandagochtend t/m vrijdagochtend van 8.30 tot ca. 10.00 uur 

Wat doe je dan precies: 

- Je begeleidt de (jongere) leerlingen bij het inleveren en uitlenen en geeft advies 

- Je zorgt ervoor, samen met de leerlingen, dat de schoolbibliotheek er netjes uitziet 

- Je geeft tips voor aanschaf van nieuwe boeken 

- Je presenteert (displayt) boeken bij een thema (bijvoorbeeld: paarden, lente) 

- Je hebt 1 x per 4 maanden overleg met alle biebouders samen met de leesconsulent 

Wat biedt de Bibliotheek Kampen: 

- gratis scholing van 2 ochtenden 

- na inwerkperiode gratis lidmaatschap van de Bibliotheek Kampen 

Voor meer informatie of vragen kan je terecht bij: 

Gölin Doorneweerd, leesconsulent van De Schaepmanschool: gdoorneweerd@bibliotheekkampen.nl  

 

Aanmelden nieuwe kleuters 

Om u heen heeft u het vast wel eens gehoord, de aanmeldingen bij ons op school gaan hard. Een goede 

zaak, omdat dit betekent dat er veel nieuwe ouders voor onze school kiezen. Sinds een jaartje hanteren 

wij het beleid dat wij per schooljaar niet meer dan 27 nieuwe kleuters aannemen, dit omdat wij de in-

stroom dan kunnen reguleren, maar ook praktisch omdat we gewoon echt geen plek meer hebben. Nu 

gaan er wel geluiden vanuit de gemeente dat er mogelijk een nieuwe school in de wijk Stationskwartier 

gaat komen, maar daar is nu nog geen sprake van. Wat betekent dit nu voor u als ouder? Eigenlijk bete-

kent het dat u broertjes en of zusjes die nog geen 4 jaar 

zijn, op tijd moet aanmelden bij ons op school aangezien de 

schooljaren aardig vol lopen. Mocht u uw zoon of dochter 

nog niet hebben aangemeld, wilt u dat dan zo spoedig mo-

gelijk doen? Twijfelt u of u uw zoon of dochter heeft aange-

meld, dan kunt u mij altijd aanspreken of mailen naar 

m.dejong@aves.nl.   



Verslag MR-vergadering 14 september  
Dinsdag 14 september was de eerste MR-vergadering van dit schooljaar. 

Tijdens de informatie avond gaf  Marieka aan dat Linda van Putten heeft 

besloten haar MR-taken neer te leggen en dat we dus op zoek zijn naar 

een nieuw MR-lid. Ingmar Flier maakte op de informatieavond zijn inte-

resse bij ons kenbaar. Hij sloot  dan ook afgelopen dinsdag bij de verga-

dering aan om te kijken wat het MR-gebeuren precies inhoudt en of dit 

eventueel  bij hem past.                                                                                                                                                       

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de vacature voor MR-lid namens de oudergeleding. Heeft u interesse, dan 

zien wij uw aanmelding graag tegemoet.  

We hebben tijdens de MR vergadering de schoolgids besproken en deze is door de MR goedgekeurd. Komend 

schooljaar wordt het schoolplan herschreven door het team en directie. Wij zijn erg benieuwd naar het nieuwe 

schoolplan. Er is afgesproken dat wij tijdens onze vergaderingen op de hoogte worden gehouden van dit proces. 

Marieka heeft ons bijgepraat over de begroting van de Dr. Schaepmanschool. Deze begroting ligt nu ter beoorde-

ling bij Aves. In onze volgende vergadering staat de begroting op de agenda om goedgekeurd te worden. Daar-

naast hebben we het over de startgesprekken gehad. Ouders die vertellen over hun kind, als goede start van het 

nieuwe schooljaar. De geluiden die wij hebben opgevangen zijn positief. We hopen dat u dit ook zo ervaren heeft. 

Vervolgens hebben we gekeken welke kant wij als MR op willen. Ons eerste doel is om zichtbaarder voor ouders 

te zijn; zodat wij makkelijker benaderbaar voor onze achterban (lees: de andere ouders en leerkrachten) zijn. De-

ze week wordt er een foto van ons gemaakt, die een plekje op de website gaat krijgen. Dit wordt aangevuld met 

informatie van en over de MR. Marcel Tuinstra zat de vergadering voor. Na afloop is aan Marcel gevraagd of hij de 

voorzittersrol op zich zou willen nemen. Marcel wil dit graag doen. Ook via deze weg bedanken wij Linda voor 

haar inzet voor de  MR. 

 

Welkom…                                                                                                                                                                       

Net na de vakantie zijn er weer veel nieuwe kleuters bij ons op school gekomen. Burak Avci is gestart bij de Toffe 

Tijgers, Tijn van Dooren is gestart bij de Vrolijke Vlinders en Can Baki, Cas Koops en Amy van Kempen zijn gestart 

bij de Zingende Zebra’s. Al deze kinderen waren in de zomervakantie of net erna  4 jaar geworden. Ook gaan er 

komende weken weer nieuwe kleuters starten, op 21 september wordt Tim van Olst 4 jaar. Tim gaat 

starten in de Zingende Zebra’s. Lotte Bastiaans wordt op 24 september 4 jaar, zij gaat starten bij de 

Vrolijke Vlinders. Tot slot wordt Saar Klappe 4 jaar op 25 september, zij gaat starten bij de Toffe Tij-

gers. Van harte welkom allemaal! Heel veel (leer)plezier op de Dr. Schaepmanschool toegewenst!  

Agenda… 

29 sep.  Juf Naomi jarig! 

5 okt.  Tweedaagse directie t/m 6 okt.  

  (Marieka afwezig)  

5 okt.  Kinderboekenweek Gi-ga-groen!  

  t/m 16 okt.  

10 okt.  Juf Nadine jarig!  

14 okt.  Speelgoeddag groepen ½  

17 okt  Herfstvakantie t/m 23 okt  

https://drschaepmanschool.nl   

of volg ons op Facebook 

‘Dr. Schaepmanschool’ 

Instagram ‘schaepmanschool’ 



 



 



 



 



 



 


