
Even bijpraten met… De week zit er al weer op, een week die wij als 

team zijn gestart met een mooie studiedag. Een studiedag die in het 

teken stond van gesprekken voeren met elkaar en samen nadenken 

over ons onderwijs. De ochtend stond ons lees en taalonderwijs cen-

traal. Samen willen we dit jaar kijken hoe we het leesplezier van onze 

kinderen kunnen vergroten en daarnaast willen we als team onder-

zoeken hoe wij nog meer de link tussen taal en Jeelo kunnen leggen. 

Interessante ontwikkelingen met telkens onze missie en visie in ons 

achterhoofd. Deze week kregen wij helaas ook te maken met het probleem van een lege invalpoule 

binnen Aves. Dit betekende voor het team, snel schakelen en bestaande plannen omgooien. Met 

kunst en vliegwerk is dat ons deze week toch weer gelukt. Ik zal proberen u telkens via Parro op tijd 

proberen te informeren mocht de leerkracht ziek of afwezig zijn.  

 

Machtiging 

Afgelopen week kregen alle kinderen een machtigingsbrief mee naar huis. Deze is bedoeld om de 

vrijwillige ouderbijdrage te innen. U geeft hiermee toestemming aan de AC om de ouderbijdrage au-

tomatisch van uw rekening af te schrijven. Dit kan in één keer, twee keer of u kunt aangeven dat u 

het geld toch liever zelf overmaakt. De machtiging loopt automatisch af wanneer uw kind de school 

verlaat. Heeft u het formulier nog niet ingeleverd, dan kan dat nog tot aanstaande maandag.   

In januari ontvangt u een apart verzoek om de bijdrage voor het schoolreisje en of het schoolkamp te 

betalen.  

 

Schoenen uit = Schone school 

Nu het weer verandert en het buiten natter wordt, hebben we te maken met vieze schoenen en veel 

modder en zand in de lokalen. Om die reden vragen we onze kinderen om bij binnenkomst de schoe-

nen uit te doen. Ze zetten de schoenen dan in de gang of op 

het schoenenrek. Samen houden we zo de school schoon. Wil 

u uw kind sloffen meegeven naar school, dan is dat natuurlijk 

geen probleem.   

 

 

 

 

Nieuwsbrief  

 



Verkeerssituatie rondom de school 

Binnenkort wordt het fietspad aangrenzend aan onze school afgesloten. Het pad wordt opnieuw geas-

falteerd. Wanneer ik meer informatie van de gemeente ontvang, zal ik u hierover uiteraard informeren.  

 

Daarnaast merken wij dat nu de school steeds groter wordt, 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 vorkomen, 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! 

 

 

 



Jeelo thema Beleven van onze eigen planeet  

Maandag beginnen we met een nieuw thema van Jeelo: ‘Beleven van onze eigen planeet’. Alle groepen zullen tot 

half december aan dit thema werken. Aankomende maandag openen we het project met een ‘proefjeslab’. De 

kinderen maken ’s morgens bij de opening kennis met het proefjeslab  en voeren later ook zelf proefjes in de klas 

uit. Het project wordt op vrijdagmiddag 9 december afgesloten met een open huis van 13.30 tot 14.00 uur, waar-

bij u van harte welkom bent om in de klas en school de resultaten van het project te komen bekijken. Schrijf het 

gerust alvast in de agenda. Meer informatie hierover volgt t.z.t. 

 

Waarom dit project? 

Op en om de aarde valt veel te bewonderen en te beleven. In dit project leren de kinderen over seizoenen, klima-

ten en de strijd tegen het water. Ze meten het weer, onderzoeken de bodem en leren over de opbouw van de 

aarde en het zonnestelsel. Het doel van dit project is dat kinderen leren hoe 

groot de invloed van de zon en de regen is op onze omgeving en ons dagelijks 

leven. Ze ontdekken dat alles op onze planeet met elkaar samenhangt. 

 

De groepen gaan zich deze periode richten op: 

* Groep 1/2: Genieten en ervaren van het seizoen: de herfst!  

* Groep 3/4: Meten van het weer. Zij gaan het o.a. hebben over het volgen van 

het weer, de kringloop van het water, wolken, wind en neerslag. Ze werken toe naar een presentatie van het 

weer voor de camera of het schrijven van een weerbericht voor de krant.  

* Groep 5/6: Strijden tegen water. Zij gaan het o.a. hebben over de Watersnoodramp, hoog en laag Nederland, 

bescherming tegen rivieren, strijd tegen de zee en de Beemster. Zij gaan op onderzoek/ excursie over waarom 

dijken zo belangrijk zijn en werken toe naar het schrijven of presenteren van een persbericht hierover.  

* Groep 7/8: Leggen de nadruk op cultuur en klimaat. Zij maken een reisbeschrijving, een elevator-pitch of een 

reclamefolder.  

Bij het vormgeven van wereldoriëntatie is de koppeling en contact met de omgeving onmisbaar. Je leert ook veel 

van mensen en organisaties rondom de school. Heeft u aanknopingspunten met (één van) bovenstaande onder-

werpen en wilt u een bijdrage leveren binnen dit project? Dan zijn we op zoek naar u! Denk aan het vertellen over 

bijvoorbeeld uw beroep, een bezoek, etc. Dat kan ook gerust in een andere groep zijn dan waar uw zoon/dochter 

in zit. Samen maken we de school!  

 

Bij interesse kunt u een bericht sturen naar de eigen leerkracht of juf Yvonne: y.schouten@aves.nl. Namens de 

werkgroep alvast bedankt! 

Agenda… 

 

4 nov.    Lezen in groep 1-2 

7 nov. t/m 8 nov.  Schoolfotograaf  

10 nov.    Leerlingenraad 11.30 uur 

14 nov.    School versieren 

16 nov.    AC en MR-vergadering  

 

https://drschaepmanschool.nl   

of volg ons op Facebook 

‘Dr. Schaepmanschool’ 

Instagram ‘schaepmanschool’ 



 
 
 
 
Beste ouder/verzorger, 

 

Foto Koch komt op maandag 7 en dinsdag 8 november schoolfo-
to’s maken. De complete afhandeling van de schoolfotografie 
verloopt via internet volgens de Privacy handhaving vanuit de school.  

 

Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan ervan uit dat alle kinderen op de foto mo-
gen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografie dag aangeven bij de leerkracht middels 
Parro. De leerkracht informeert de fotograaf op de fotografie dag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen 
die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf. 

 

Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u 
een uniek inlognummer en  wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl . Er 
staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt, ontvangt u van Foto Koch de 
groepsfoto gratis! U hoeft niet per sé meerdere foto’s te bestellen.   

U kunt eenvoudig betalen middels i-Deal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens 
doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kun-
nen plaatsen op de site. 

 

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze uit 
kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er sponta-
ne en afwisselende foto’s gemaakt worden. 

U kiest vervolgens zelf een foto uit, met een achtergrond naar keuze!  

 

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Ver-
mijd daarbij fluorescerende kleding. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marieka de Jong  

directeur Dr. Schaepmanschool 

 

http://www.fotokoch.nl


 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


