Nieuwsbrief
Even bijpraten met…
Nou, wat een jaar hebben we met zijn allen achter de rug! We hadden zo gehoopt het jaar normaal
met de kinderen af te kunnen sluiten, maar dat is wederom niet gelukt. Met dat ik dit stukje schrijf
bieden wij noodopvang aan onze kinderen. Vorige week hebben wij gelukkig toch nog een gezellig
samenzijn met de kinderen gevierd. De klassen waren verlicht met kaarsjes en lampjes, de kinderen
hadden zich feestelijk aangekleed en liepen met een grote glimlach de
school in. Op het plein was een kleuter die vol trots zijn vader riep,
met de woorden: ‘Papa kijk eens naar mijn klas, allemaal lichtjes!’.
Fijn om te horen en te zien voor ons als team, want ook wij hadden
het even niet makkelijk. Zieke collega’s, corona en nu weer een
schoolsluiting. Deze week hebben wij dan ook gebruikt om even op te
laden, bij te werken en elkaar te ontmoeten. Want dat is toch wel heel
belangrijk in deze gekke tijd. Elkaar zien en even naar elkaar luisteren,
samen moeten wij het doen! Wat er na de kerstvakantie gaat gebeuren kunnen wij helaas nog niet voorspellen. Ik zal u in de kerstvakantie op de hoogte houden, mocht er toch nog een lockdown aankomen.
Voor nu wens ik u en uw gezin hele fijne feestdagen. Blijf gezond en
tot gauw!

Nieuws vanuit het kindcentrum
Op vrijdag 3 december 2021 hebben we ondanks de coronamaatregelen een gezellig Sinterklaasfeest
kunnen vieren met de kinderen. De peuters kwamen ook en ze zijn even bij Sinterklaas op bezoek
geweest.
Van 26 januari t/m 5 februari 2022 zijn de Nationale voorleesdagen. Deze dagen zullen in het teken
staan van het boek, ‘Vos gaat een stukje rijden’.
Het boek staat dit jaar in de prentenboeken top 10. Marlies en Marieke van het kinderdagverblijf zullen een voorstelling gaan geven in
het speellokaal van school. Als de coronamaatregelen het toelaten
zullen de kinderen van groep 7 en 8 gaan voorlezen bij het kinderdagverblijf. We kijken weer uit naar deze dagen vol met (voor)
leesplezier!

Nieuws van de werkgroep Kinderviering Kampen
Kerstavond
Op 24 december was een kerstinloop in de Buitenkerk gepland. Deze gaat vanwege de aangescherpte maatregelen omtrent het coronavirus helaas niet door.
Eerste Kerstdag
Op Eerste Kerstdag is er om 10.00 uur Kindje Wiegen. Let op dat de dag en tijd
anders is dan eerder is gecommuniceerd. Voor de dan geldende maatregelen
verwijzen we graag naar de informatie in de Pontem. Stuur een mail naar pontemijskamp@gmail.com om
altijd op de hoogte te blijven middels de tweewekelijkse nieuwsbrief. Laten we samen ons best doen om
er in onze gelukkig ruime Buitenkerk een mooie viering van te maken. Tip: kleed je voor de zekerheid
warm aan.
Driekoningen
Jazeker, Driekoningen hoort natuurlijk thuis in de Kersttijd! Er staat op 2 januari een kinderviering om
10.00 uur in de Buitenkerk gepland. Of deze doorgaat is afhankelijk van het besluit van de locatieraad. Dit
besluit zal na Kindje Wiegen zijn.
In gedachten
Als werkgroep Kinderviering vinden wij het natuurlijk heel fijn dat tenminste het Kindje Wiegen door kan
gaan, binnen de geldende maatregelen. Wij zijn in gedachten bij iedereen en natuurlijk vooral bij alle kinderen die afgelopen week niet naar school konden of via de noodopvang in wel heel bijzondere klassen
zaten. Wij hopen van harte dat er in het nieuwe jaar besloten zal worden dat de scholen weer open gaan.
Houd vol en maak er thuis een gezellige tijd van. Bid samen en zing maar een extra lied. Kijk ook op
https://www.kindopzondag.nl/liederen/ voor meer inspiratie.
Welkom…

We starten in januari met een aantal nieuwe vriendjes en vriendinnetjes op
school. Op 3 januari wordt Kyan Proost vier jaar. Kyan komt in de Zingende Zebra’s bij juf Marloes en juf Marijke. Op 6 januari wordt Jaelynn Strötker vier jaar.
Jaelynn komt in de Vrolijke Vlinders bij juf Nadine en juf Marijke. Op 16 januari
wordt Xolane Flier vier jaar. Xolane komt in de Toffe Tijgers bij juf Annemarie en
juf Naomi. Van harte welkom Kyan, Jaelynn en Xolane! Heel veel (leer)plezier op
de Dr. Schaepmanschool toegewenst!

Agenda…

24 dec.
27 dec.

https://drschaepmanschool.nl

12.00 uur alle kinderen vrij
Juf Patrizia jarig

27 dec. t/m 7 jan. Kerstvakantie
14 jan.

Leerlingenraad

17 jan.

Facultatieve oudergesprekken

of volg ons op Facebook
‘Dr. Schaepmanschool’
Instagram ‘schaepmanschool’

