Nieuwsbrief
Even bijpraten met… Wat hebben we een paar regenachtige dagen achter de rug met zijn allen. Dit
betekende weinig buiten spelen en aanpassingen maken in ons lesprogramma. Soms gingen we wat
later naar buiten of gingen we lekker naar het speellokaal en wat ze zeggen is waar, na regen komt
vanzelf zonneschijn. Op dit moment schijnt het zonnetje en genieten we er maar weer van zo lang
het duurt. Volgende week hebben we een druk, maar wel een heel gezellig programma. Op dinsdag 4
oktober hebben we een Huisdierentuin op het plein van 8.30 uur tot 9.00 uur. Op woensdag 5 oktober openen we samen de Kinderboekenweek, deze staat in het teken van Gi-ga-groen. Op deze dag
mogen alle kinderen hun lievelingsdierenknuffel mee naar school en willen we iedereen vragen om in
het groen gekleed naar school te komen. Helaas ben ik er zelf deze dag niet bij om jullie in je groene
outfit op het plein te ontvangen. Ikzelf ben dan namelijk op tweedaagse met alle directeuren van
Aves. We gaan daar o.a. werken aan het nieuw te schrijven Schoolplan. Gedurende het schooljaar zal
ik u hiervan op de hoogte houden. Voor nu wens ik u alvast een fijn weekend, die hopelijk toch een
beetje zonnig zal zijn.
De Leerlingenraad
Deze week is de leerlingenraad onder begeleiding van juf Aleta van start gegaan. De leerlingeraad
bestaat uit kinderen van groep 5 t/m 8. In groep 5 zullen er verkiezingen worden gehouden. Deze vinden plaats voor 10 november. Normaal gesproken houden we jaarlijks in iedere groep verkiezingen,
maar doordat de raad van vorig jaar zo weinig bij elkaar is geweest, zijn de kinderen uit groep 6 t/m 8
doorgeschoven. In de afgelopen vergadering hebben de kinderen het gehad over Jeelo, de Kinderboekenweek, de schommels en over de te houden verkiezingen in groep 5. De actiepunten die de
raad wil gaan oppakken zijn de fietsenrekken en het gebrek aan rekken en ze zouden graag extra
leesboeken willen van Dogman. Het was een goede vergadering.
Afval op school
Op de ochtend en tussen de middag eet en drinkt de leerkracht samen met de kinderen in het lokaal.
Deze lunchpakketjes nemen de kinderen zelf mee van huis. Een rugzak is hierbij erg handig, deze kan
in de gang in de daarvoor bestemde manden worden gedaan. Het is prettig als alle spullen voorzien
zijn van naam. Het zou fijn zijn als eventueel brood in een broodtrommeltje zit, eventueel fruit al
thuis is klaargemaakt en drinken in een beker zit. Dit scheelt ons tijd en met name veel afval. Snoepen is tijdens de les niet toegestaan. We zouden het waarderen als kinderen een gezonde pauzehap/
lunch mee naar school krijgen.

Nieuws vanuit de AC
Als AC zijn wij op woensdag 14 september voor het eerst bij elkaar geweest. Van elke klas waren er twee
ouders aanwezig die dit jaar de rol van Klassenouder op zich gaan nemen. We zijn gestart met een voorstelrondje aangezien we veel nieuwe klassenouders mochten verwelkomen. Daarna hebben we de
werkgroepen die dit schooljaar op de planning staan verdeeld. We zullen hierbij het team gaan ondersteunen bij het opzetten en organiseren van verschillende activiteiten. Naast activiteiten die de school
bedenkt hebben wij als AC ook onze eigen acties, één daarvan is de geld generende actie. Met deze actie zamelen wij als AC geld in voor goede doelen. De actie van dit jaar staat in het teken van het helpen
van de dieren om ons heen. Deze actie gaat, hoe kan het ook anders, van start op Dierendag 4 oktober.
Hieronder leest u er meer over. We hopen met de start van onze eerste activiteit er samen met u een
mooi schooljaar van te maken. Schroom niet om ons aan te spreken mocht u een goed idee hebben of
wanneer u iets wilt bespreken, u weet ons te vinden via de klassenapp en binnenkort hangen we met
onze foto’s ook in de school.
Vetbollenactie
Dit jaar willen wij vogelvoer gaan verkopen met alle kinderen. De opbrengst daarvan gaan we doneren aan twee goede doelen; Stichting Flappus in Zwolle en de
Kinderboerderij Cantecleer in Kampen.
Dierenopvang Flappus vangt dieren op die om wat voor reden dan ook niet meer bij
hun baasje kunnen blijven, ook zwerfdieren/gedumpte dieren kunnen bij hen terecht. Zoals o.a.: Konijnen, knaagdieren, pluimvee, schapen, varkens en geiten, reptielen, amfibieën, vissen en vogels.
Kinderboerderij Cantecleer is in 1985 opgericht. Veel bewoners uit de gemeente
Kampen hebben door de jaren heen bezoeken gebracht aan deze kinderboerderij. Zij zijn voor ongeveer 65% een gesubsidieerde kinderboerderij. Voor de rest
zijn zij afhankelijk van donaties.
De kinderen kunnen aan hun buren, familie en vrienden vogelvoer verkopen.
3bolletjes vogelvoer voor €3.- en 2x 3bolletjes vogelvoer voor €5.De bestelling moet op de intekenlijst worden ingevuld en de kinderen ontvangen het geld contant.
Deze lijst met het geld kan bij de eigen leerkracht worden ingeleverd tot uiterlijk 14 oktober.
De kinderen ontvangen in de week van 24 oktober de pakketjes vogelvoer mee naar huis.
Pyjamafeest
Sinds lange tijd wordt er op de Dr. Schaepmanschool jaarlijks een Halloween of een Pyjamafeest georganiseerd voor onze kinderen. Dit jaar mag het hopelijk weer en willen we graag het Pyjamafeest gaan organiseren voor de groepen 1 t/m 4. Dit feest wordt gehouden op dinsdag 17 januari van 17.00 uur tot
19.00 uur. We organiseren een pyjamadisco, we gaan
leuke spelletjes doen en de kinderen kunnen zich laten
schminken. We hopen er een te gek feest van te kunnen
maken met zijn allen, dus niet vergeten om het in uw
agenda te zetten. Tot dan!!

Nieuws vanuit de stagiaires
Zoals u misschien wel heeft gehoord of gezien lopen er op school weer veel stagiaires rond. Wij vinden
het als school belangrijk om het werken in het onderwijs door te geven en anderen het vak te leren. Het
samen opleiden en professionaliseren is één van onze speerpunten.
Op dit moment is er in bijna alle groepen een onderwijsassistent in opleiding die één of meerdere dagen
aanwezig is. Zij leren de leerkracht te ondersteunen op pedagogisch en didactisch gebied. Zij helpen kinderen bij spel, ontwikkeling en bij diverse andere activiteiten. Deze studenten blijven het hele schooljaar
in dezelfde groep.
Daarnaast hebben we een trainee binnen de school. Zij loopt stage op maandag in groep 8 en ondersteunt de groepen 1/2 en 3 op dinsdag en donderdag. Ook zijn er twee studenten van de PABO, zij leren
om leerkracht te worden. Deze studenten lopen stage in groep 3 en groep 5a. Zij blijven het komende
half jaar in deze groep en worden daarna in een andere groep geplaatst. Vanuit de Pabo hebben we ook
een WPO-student. Zij doet haar afstudeerstage bij ons in groep 4, dit betekent dat zij het hele jaar op de
donderdag en vrijdag bij ons op school is. Eén van de studenten doet de PEP opleiding en voert taken uit
die gericht zijn op kleine groepjes kinderen en de verbinding zoeken tussen school en Partou.
Om al deze gezichten te kunnen herkennen kunt u op de website zien wie er bij ons stage loopt. Zij stellen zich daar ook aan u voor middels een voorstelstukje. Een aatal studenten heeft dit ook gedaan middels een Parro bericht.
Welkom allemaal!
Welkom op de basisschool
Op 6 oktober wordt Job Niessen 4 jaar. Job gaat starten bij de Vrolijke Vlinders bij juf Nadine. Van harte welkom Job! Heel veel (leer)plezier op de Dr.
Schaepmanschool toegewenst!

Agenda…
4 okt.
5 okt.
5 okt.
10 okt.
14 okt.

https://drschaepmanschool.nl

Dierendag
Tweedaagse directie t/m 6 okt.
(Marieka afwezig)
Kinderboekenweek Gi-ga-groen!
t/m 16 okt.
Juf Nadine jarig!
Speelgoeddag groepen 1-2

of volg ons op Facebook
‘Dr. Schaepmanschool’
Instagram ‘schaepmanschool’

