
Even bijpraten met… Vorige week  hadden we een gezellig feestje op onze school. Kinderen in stoe-

re, schattige pyjama’s die heerlijk aan het hossen waren of lekker 

een filmpje aan het kijken waren. Wat een gezelligheid en wat bij-

zonder om in de avond naar school te gaan in je pyjama. Deze 

avond werd mede mogelijk gemaakt door de AC en vele ouders en 

stagiaires, bedankt voor jullie hulp! Afgelopen week waren er ook 

weer vele leuke uitjes en bezoeken. Er kwam een “bouwopa” op 

bezoek, er was een voorstelling, een voorleeswedstrijd, een work-

shop werken met Greenscreen en een geschiedenistocht door 

Kampen. Heel veel mooie activiteiten die kinderen in hun Leer-

kracht zetten en bijdragen aan hun ontwikkeling.  Mooi om te zien 

hoe wij ook hiermee de wereld de klas in halen en andersom. Voor 

de aankomende weken staan ook weer vele mooie activiteiten op 

het programma.  

 

Subsidie Basisvaardigheden 

De overheid investeert de komende jaren structureel € 1 miljard in 

het onderwijs. Om het onderwijs zo snel mogelijk te verbeteren, kon-

den scholen vanaf schooljaar 2022-2023 subsidie aanvragen. Binnen 

Aves hebben alle scholen deze subsidie aangevraagd. Samen met nog 

drie Aves-scholen waren wij de gelukkigen om deze subsidie te mo-

gen ontvangen. Afgelopen tijd hebben wij als team gekeken waar wij 

dit geld het beste in kunnen investeren. Het is namelijk een subsidie voor één jaar. Uiteindelijk heb-

ben wij ervoor gekozen om ons te richten op de basisvakken taal en rekenen. Als team gaan wij scho-

ling volgen, maar er wordt ook individueel scholing gevolgd om leerkrachten nog meer handvatten te 

geven om nog beter onderwijs te geven aan onze kinderen. We zullen investeringen doen in ons Jee-

lo-onderwijs, zodat wij een nog breder aanbod kunnen leveren. Voor rekenen willen wij ons met na-

me gaan richten op bewegend leren en dit integreren in onze rekenlessen. Voor de scholing en het 

stukje bewegend leren zullen wij gebruik maken van onze eigen expertise en deze via externe partij-

en in laten vliegen.  Ons streven is net als die van de minister om ons onderwijs nog beter te maken 

en deze subsidie maakt dit nu mede mogelijk. Het uiteindelijke plan is besproken met de MR en zij 

hebben onze plannen goedgekeurd.  

 

 

Nieuwsbrief  

 



Portfolio oudergesprekken 

Op dit moment zijn de kinderen en leerkrachten druk met het maken en afnemen van de Cito-toetsen. 

Deze toetsen geven ons samen met de methodetoetsen een beeld van de vorderingen van de leerling. 

Op 17 februari krijgt iedere leerling het portfolio mee naar huis. Hierin ziet u de resultaten en groei van 

uw kind terug en leest u hoe uw kind het doet op school en waar het aan gewerkt heeft de afgelopen 

periode. Nadat het portfolio is meegegaan naar huis hopen wij dat u samen met uw kind een mooi ge-

sprek heeft over het portfolio, het is uiteindelijk het portfolio van het kind iets waar ze trots op zijn. Via 

Parro ontvangt u daarna een uitnodiging om u in te schrijven voor een gesprek met de leerkracht. Deze 

gesprekken staan gepland in de week van 20 t/m 23 februari. U kunt zich zelf inschrijven voor deze ge-

sprekken via Parro. Het kan ook zijn dat de leerkracht u een uitnodiging stuurt. Iedere leerkracht plant 

gesprekken in gedurende deze periode, hier kan onderling verschil in zitten. De gesprekken vinden 

plaats tussen 15.00 - 17.00 uur en duren 10 minuten. Op maandag 13 februari om 12.00 uur gaan de 

gesprekken open voor de ouders met meerdere kinderen bij ons op school. Om 17.00uur diezelfde dag 

gaan de gesprekken open voor de overige gezinnen. Dan nog een praktische vraag, wanneer u thuis nog 

een portfoliotasje heeft liggen wilt u deze dan bij de leerkracht inleveren? 

 

Welkom op de basisschool                                                                                                                                                                

Op 23 februari wordt Mila Stijf 4 jaar. Mila komt bij de Toffe Tijgers bij juf Annemarie en juf Kelly. Van 

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

Agenda… 

1 febr. AC en MR-vergadering  

3 febr. Meester Pascal jarig!  

17 febr. Carnaval (info. volgt t.z.t.)  

17 febr. Kindportfolio mee naar huis  

20 febr. Voortgangsgesprekken t/m 23 febr.  

23 febr. Speelgoeddag groepen ½  

24 febr. Studiedag Dr. Schaepmanschool  

27 febr. Voorjaarsvakantie t/m 5 mrt.  

https://drschaepmanschool.nl   

of volg ons op Facebook 

‘Dr. Schaepmanschool’ 

Instagram ‘schaepmanschool’ 



 



 



 



 


