
Even bijpraten met… Afgelopen weken is er op school weer veel ge-

beurd. Er was een prachtige opening van het nieuwe Jeelo thema 

‘Beleven van onze eigen planeet’. De juffen hadden een heus 

proefjeslab opgezet, met allerlei proefjes. Na de tijd gingen de kin-

deren in hun eigen klas aan de slag. Vorige week vrijdag was het voor 

een aantal kinderen uit groep 5 t/m 8 een spannende dag. Het was 

die ochtend tijd voor de Voorleeswedstrijd. Ella heeft gewonnen in 

de categorie groep 5-6 en Sanne heeft gewonnen in de categorie 

groep 7-8. Sanne gaat namens onze school meedoen aan de volgen-

de ronde in de bibliotheek van Kampen. Maandag en dinsdag was 

de schoolfotograaf op school. Er zijn deze dagen heel veel mooie 

foto’s gemaakt van de kinderen. Over twee weken hopen we de re-

sultaten te mogen bewonderen. Afgelopen donderdag hadden wij 

de tuinman op bezoek. Hij kwam onze bomen planten rondom de 

picknicktafel. Deze bomen zijn vorig schooljaar door de groepen 5 t/

m 8 bij elkaar gespaard tijdens een Jeelo thema. Nu hopen dat ze 

gauw groot en sterk zullen worden, zodat wij van de schaduw kun-

nen genieten. Komt u gauw een kijkje nemen op het plein? 

 

Het Fietspad  

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik u dat binnenkort het fietspad wordt afgesloten. Dit 

is gelukkig maar één dag, maar u zult hier wel hinder van kunnen ondervinden. De ge-

meente gaat namelijk het transformatorhuisje vervangen. Dit betekent dat volgende 

week 17 november het fietspad er voor één hele dag uitgaat.  

 

Media Wijsheid 

Deze week is de ‘week van mediawijsheid’. De bovenbouw doet deze week mee met 

MediaMasters. De andere klassen doen in deze week ervaring op met verschillende ICT 

leskisten en Beebots.  

Nieuwsbrief  

 



Vogelvoeractie AC 

Voor de vakantie hebben al onze kinderen hard hun best gedaan om 

zoveel mogelijk geld op te halen voor de Kinderboerderij en stichting 

Flappus. Het totaalbedrag dat is opgehaald was 2039,00 euro. Hart-

stikke goed gedaan allemaal! We gaan op vrijdag 18 november met 

de hele school de cheque aanbieden aan de Kinderboerderij. De 

stichting Flappus zit in Zwolle en de leerlingenraad gaat de cheque 

daar persoonlijk overhandigen.  

 

Fietsverlichting actie 

Nu het weer steeds donkerder wordt is het belangrijk dat de kinderen goed licht op hun 

fiets hebben en opvallen in het verkeer. Om deze reden werken wij graag mee aan de ac-

tie van de gemeente Kampen. Maandagochtend 14 november zal de fietsverlichting van 

de groepen 5 t/m 8 gecontroleerd worden, zodat iedereen daarna weer veilig de weg op 

kan.  

 

Welkom op de basisschool                                                                                                                                                                

Op 18 november wordt Bowan Pluim 4 jaar en de dag erna wordt ook Charlie Roersma  

4 jaar. Bowan en Charlie gaan allebei starten bij de Toffe Tijgers bij juf Annemarie en juf 

Kelly. Op 28 november wordt Zoey Nuraj 4 jaar. Zoey komt ook 

bij de Toffe Tijgers. Van harte welkom alle drie! Heel veel (leer)

plezier op de Dr. Schaepmanschool toegewenst!  

Agenda… 

14 nov.   School versieren 

14 nov.   Fietsverlichting controle 

   groep 5 t/m 8 

16 nov.   AC en MR-vergadering  

18 nov.  Lezen/spelletjes spelen in 

   groep 1-2 

28 nov.   Voortgangsgesprekken  

   28 nov. t/m 2 dec.  

https://drschaepmanschool.nl   

of volg ons op Facebook 

‘Dr. Schaepmanschool’ 

Instagram ‘schaepmanschool’ 



Verkeerssituatie rondom de school 

Nu de school steeds groter wordt, merken wij allemaal dat de verkeerssituatie rondom school ook ver-

andert. Vooral op een regenachtige dag is het zeer druk met auto’s en ontstaan er onveilige situaties. 

Om deze situaties zoveel mogelijk te voorkomen, volgen hieronder een aantal tips en adviezen:  

 

1. Ga tijdig van huis. 

2. Parkeren kan ook bij de Baptistenkerk Schalmei, aan de Triangel 1. 

3. Denk aan de veiligheid van uw en andermans kinderen. 

4. Parkeren is alleen toegestaan in de parkeervakken. 

5. Blokkeer geen uitritten van omwonenden aan de Triangel en Concertlaan. 

6. Parkeer niet in de bochten. 

7. Parkeer niet op de stoep. 

8. Gebruik de Triangel als éénrichtingsweg, inrijden via de Schalmei (zie bijgesloten kaartje). 

9. Verder verdient het halen en brengen van de kinderen op de fiets de voorkeur. 

10. Als u van te voren weet dat u op school meer tijd nodig hebt, parkeer de auto dan verder bij de 

school vandaan. 

Samen sterk, samen veilig! 



 



 



 



 


