
Even bijpraten met… Stiekem mag het niet meer, maar ik wil u toch nog even officieel de beste wensen 

doen voor 2023. Moge het een mooi en gezond jaar gaan worden, met heel veel leuke activiteiten en veel 

(leer)plezier voor onze kinderen. Afgelopen maandag is iedereen weer fris gestart in het nieuwe jaar, som-

mige klassen hebben zelfs samen een proost uitgebracht op het nieuwe jaar. Woensdagmiddag hadden ook 

wij samen met alle Aves medewerkers een nieuwjaarsborrel in ’t Voorhuys, wat fijn dat ook dat weer ge-

woon kan. Dinsdagmiddag hadden we als school bezoek van 

onze nieuwe bestuurder Dirk-Peter van ’t Sant, hij werd 

rondgeleid door twee van onze leerlingen uit de leerlingen-

raad. Polat en Esmee hebben Dirk-Peter heel mooi en en-

thousiast verteld waar onze school voor staat en waarom zij 

het zo’n leuke school vinden. De andere leerlingen van de 

leerlingenraad hebben dit gedaan in hun eigen klas. Ik mag 

zeggen dat Dirk-Peter het erg leuk vond om op deze manier 

rondgeleid te worden en ikzelf was stiekem toch ook wel heel erg trots op de leerlingenraad. Het is mooi te 

zien hoe geïnteresseerd Dirk-Peter was in onze school, onze ontwikkelingen en onze groei.  Fijn om zo het 

nieuwe jaar met elkaar te starten, we gaan er samen een mooi en leerzaam jaar van maken. 

 

De Leerlingenraad 

Wij Esmée Maurer en Polat Taskiran uit groep 8 hebben op dinsdag 10 januari bezoek gehad van AVES. Me-

neer van ’t Sant kwam namens AVES langs op onze school en hebben hem een rondleiding gegeven door de 

school.  

Tijdens de rondleiding door de klassen hebben de andere kinderen die in de leerlingenraad zitten in de klas 

wat verteld over de samenwerking met Partou, de sfeer en omgang in de klas, kanjertraining, uitleg over de 

weektaak, de bibliotheek op school en de thema’s van Jeelo. 

Het was een leuke ervaring om dit samen met alle andere kinderen uit de leerlingenraad te mogen doen 

Groetjes, 

Esmée Maurer en Polat Taskiran groep 8 

 

Pyjamafeest 

Dinsdag 17 januari is het zo ver, na lange tijd mogen wij weer een pyjama-

feest organiseren. Een feest waar we lekker gaan dansen, kleuren, film kijken 

en lekker samen zijn. De AC ouders zijn samen druk geweest om er een mooi 

feestje van te maken. De kinderen worden om 17.00 uur in hun pyjama ver-

wacht op school, waar ze worden ontvangen door de eigen juffen. De juffen 

hebben hun pyjama al gestreken en zijn er helemaal klaar voor. Om  17.00 

uur gaan de deuren van het speellokaal open voor de kleuters en bij de in-

gang van groep 4-5 gaat de deur ook om 17.00 uur open voor de groepen 3-

4. De kinderen krijgen natuurlijk iets lekkers en ook voor drinken wordt ge-

zorgd. De avond eindigt om 19.00 uur. 

Nieuwsbrief  

 



Start Jeelo-thema: ‘Maken van een eigen product’ in combinatie met de Kunstweken! 

Deze week zijn we begonnen met een nieuw thema van Jeelo: ‘Maken van een eigen product’. Aan dit thema zullen we tot 

de voorjaarsvakantie werken. 

Waarom dit project? 

We gebruiken dagelijks allerlei producten. Bij het maken van die producten komt veel meer kijken dan je in eerste instantie 

denkt. Leerlingen gaan vanuit verwondering producten en processen onderzoeken. Ze worden uitgedaagd om creatief met 

materialen om te gaan en technische oplossingen te zoeken. Het doel van het project is dat kinderen meer leren over pro-

ducten, zodat zij producten met meer respect gebruiken en meer respect hebben voor de makers ervan. Op deze manier 

leren leerlingen ook meer beroepen kennen.  De groepen gaan zich deze periode richten op: 

 

- Groep 1/2: Spelenderwijs ontdekken zij wat er komt kijken bij het bouwen van een huis. 

- Groep 3: Sluit deze periode aan bij de thema’s van Lijn 3. Ook deze thema’s bieden wereldoriëntatie aan. Aangezien er in 

groep 3 veel tijd aan lezen en spelling wordt besteed, sluiten zij gedurende het jaar een aantal keer bij deze thema’s aan in 

plaats van het Jeelo-thema. Groep 3 doet deze periode wél mee met de Kunstweken! 

- Groep 4: Huizen en torens bouwen. Ze hebben het o.a. over wat er komt kijken bij het bouwen van een huis, gaan spelen 

met constructies, spelen met vormen, kleuren en materialen en sluiten af met het bouwen van een droomhuis. 

- Groep 5/6: Richten zich op het proces van het maken van een eigen green screen film. Daarnaast zullen zij het o.a. hebben 

over de opkomst van de televisie en andere uitvindingen en combineren hierbij het taalthema ‘Draaien’. 

- Groep 7/8: Richten zich op duurzaamheid.  

Opening 

Hoe leuk is het om dit thema dan ook te starten met het maken van een eigen product?! Zo bouwde groep 4 als opening een 

knikkerbaan en hebben de kinderen uit groep 5 t/m 8 een eigen flipperkast gemaakt. Maak ook bij de kleuters wordt er al 

flink gebouwd. Als ware bouwvakkers worden er al funderingen ge-

legd, muurtjes gemetseld en vloeren gelegd! 

Kunstweken 

Alle groepen doen deze periode mee aan de Kunstweken. Beeldende 

vorming is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Juist met 

kunst leren kinderen zelf een oordeel te vormen en dingen te zeggen 

die anders onbesproken blijven. Door hen kennis te laten maken met 

bijzondere kunstenaars worden leerlingen van basisonderwijs in hun 

eigen werk geïnspireerd. Elke groep richt zich hierbij op een andere kunstenaar.  

Afsluiting: 

Dit project zullen we in de eigen groep afsluiten. Als afsluiting van de kunstweken hebben alle kinderen een kunstwerk ge-

maakt. Ze krijgen een persoonlijk museum op internet, zodat iedereen hun creatie kan zien! Met een paar muisklikken nodi-

gen de kinderen (en hun ouders) zelf de gasten uit voor deze beveiligde digitale galerie. De kinderen ontvangen gratis een 

reproductie van hun werkstuk gedrukt op een wenskaart. Voor de echte liefhebbers ontbreekt uiteraard de museumwinkel 

niet. Hier is de eigen kinderkunst vereeuwigd op allerlei leuke aandenkens te bestellen, zoals een mok, placemats, stickers en 

wenskaarten. Meer informatie over de online galerie ontvangt u later. 

 

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 onderwerpen en denkt/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. Alvast bedankt!  

Agenda… 

17 jan. Pyjamafeest groep 1 t/m 4  

  (Begintijd 17.00 tot 19.00 uur) 

25 jan.  Nationale Voorleesdagen t/m 4 febr. 

1 febr. MR en AC vergadering  

https://drschaepmanschool.nl   

of volg ons op Facebook 

‘Dr. Schaepmanschool’ 

Instagram ‘schaepmanschool’ 


