
Even bijpraten over… het nieuwe schoolplein 

In schooljaar 2017-2018 is er door een aantal leerlingen, ouders en leerkrachten met hulp 

van alle kinderen van onze school een plan gemaakt om een groener schoolplein te reali-

seren. Hiervan is een eerste gedeelte uitgevoerd; het maken van fietsstallingen en een 

pannaveld.  

Nu is het tijd voor de volgende stap! Hiervoor hebben we hulp ingeroepen van Huisje 

Boompje Plantje. De komende periode willen we het bovenbouwplein aanpakken. Hier 

willen we een ‘spetterende schaepsheuvel’ maken, compleet met waterpomp, buiten-

lesplek, verstopplekjes en heel veel groen. Dit kunnen we alleen realiseren met de hulp 

van ouders. Daarom de dringende vraag: 

’Wie wil ons helpen bij het maken van de spetterende schaepsheuvel?’  

Om u een impressie te geven van het plan: 

 

 

 

 

 

 

 

Het is de bedoeling dat we met groepen van 6 tot 14 ouders een dagdeel (van 4 uur) aan 

de slag gaan. Een dagdeel kan van 8.30 tot 12.30 uur zijn, of van 13.00-17.00 uur. U kunt 

zich voor een dagdeel inschrijven via Parro. We werken met verschillende fases, waarbij er 

iedere keer iets anders wordt gedaan. In het overzicht kunt u zien hoeveel vrijwilligers we 

nodig hebben bij de verschillende werkzaamheden: 
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School verzorgt tijdens de momenten de koffie/thee/andere drankjes en wat lekkers. Voor mensen 

die de hele dag werken verzorgt school de lunch. Wij hopen écht dat we dit mooie plan met uw 

hulp waar kunnen maken. Naast het realiseren van een mooi schoolplein voor uw kind(eren), ma-

ken we er ook gewoon een gezellig samenzijn van!  U kunt zich inschrijven via Parro.  Hopelijk tot op 

1 van de bovenstaande momenten!  

Open dag woensdag 18 maart 

Op woensdag 18 maart is er van 9.00-11.30 uur open dag. Net zoals voorgaande jaren mogen de 

kinderen hiervoor familie/bekenden uitnodigen, die dan een kijkje in de klas kunnen nemen. Deze 

dag is ook voor nieuwe gezinnen die zich oriënteren op een school. Verder info. volgt nog. U bent in 

ieder geval van harte welkom! 

Geldinzamelingsactie AC en PSF 

In de periode van 13 tot en met 27 maart zullen we een geldinzamelingsactie voor de AC en de Plas-

tic Soup Foundation houden. Kinderen mogen dan paaseitjes verkopen waarvan de opbrengst naar 

de AC gaat. Daarnaast mogen de kinderen herbruikbare, opbouwbare tasjes verkopen waarvan de 

opbrengst naar de Plastic Soup Foundation gaat. Te zijner tijd krijgen kinderen hiervoor een aparte 

brief mee. 

Welkom… 

Op 21 febr. is Eliza Hamstra 4 jaar geworden. Zij zit nu in groep 1/2 B bij juf Annemarie en juf Ellen. 

Welkom Eliza en heel veel (leer)plezier op de Dr. Schaepmanschool toegewenst! 

Agenda… 

28 febr.  Rapporten mee 

2/3/4/5 mrt  Oudergesprekken 1 t/m 7 

6 mrt.   Fase 1 schoolplein 

10 mrt.  Fase 1 schoolplein 

   19.30 uur AC-vergadering 

13 mrt.  Start geldinzamelingsactie 

18 mrt.  Open dag! 

EU-fruit 

Deze week als schoolfruit: 

 waspeen 

 Peer 

 Appel 

Fase 1: natuurlijke afscheiding naar de buren maken 

Vrijdag 6 maart: voorbereiding van de bodem (alles weghalen en inplantklaar maken) 6 á 8 ouders nodig. 

Dinsdag 10 maart: samen met de kinderen inplanten van planten 1 á 2 ouders nodig. 

Fase 2: grondwerk bovenbouwplein 

Vrijdag 27 maart en zaterdag 28 maart: tegels eruit halen  10 á 14 ouders nodig. 

Vrijdag 3 april en zaterdag 4 april: voorbereiding voor fase 3 door middel van grondwerkzaamheden 10 á 14 

ouders nodig. 

Fase 3: bovenbouwplein weer opbouwen  

Vrijdag 8 mei en zaterdag 9 mei: Inplanten, materialen (waterpomp, keien, stapstronken e.d.) plaatsen  10 á 

14 ouders nodig. 



 






