Nieuwsbrief
Even bijpraten met… Eindelijk was het zover, een open dag voor alle papa’s en mama’s. De kinderen
hadden zich er enorm op verheugd, sommigen konden er haast niet van slapen. Wat leuk om te zien
dat er zowel in de ochtend als in de middag zoveel ouders een kijkje kwamen nemen in de school.
Ook waren er opa’s en oma’s die gezellig kwamen kijken bij hun kleinkinderen, omdat bijvoorbeeld
papa of mama aan het werk was. De ouders werden getrakteerd op een quiz, lazen samen een boek
of gingen naar het speellokaal om te gymmen. Vanuit alle kinderen kan ik zeggen, bedankt dat u er
was!

Verdeling Groep 2 na de Meivakantie
Net zoals vorig schooljaar is ook nu onze groep 2 een grote groep. Groep 2 bestaat namelijk uit ongeveer 45
kinderen en dit betekent dat er volgend schooljaar twee groepen 3 gaan starten. Om nu al de huidige groepen
te verlichten, hebben wij besloten om na de meivakantie tot aan de zomervakantie onze groep 2 uit de huidige
groep 1-2 te halen. Wij maken daarvoor een groep 2a en een groep 2b. Deze groepen zullen ieder de helft van
de week les krijgen in het speellokaal, de andere helft van de week zijn zij in hun eigen groep. Op dit moment
zijn wij al gestart met het maken van een verdeling van groep 2. Bij de verdeling van de kinderen houden wij
rekening met veel verschillende zaken, zoals de gelijkwaardigheid van de groepen m.b.t de zorg en sociaal
emotionele ontwikkeling van de kinderen en de onderwijsbehoefte van de kinderen. Ook houden wij zoveel
mogelijk rekening met vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes e.d. Mocht u daarnaast als ouder/verzorger
zwaarwegende informatie willen verstrekken, die voor ons van belang is om tot een goede verdeling te komen, dan verzoek ik u dit via de mail door te geven vóór vrijdag 25 maart om 8.00 uur via m.dejong@aves.nl.
Graag met als onderwerp ‘leerlingverdeling’ en onder vermelding van de naam en huidige groep van uw kind.
Dit zou dan gaan over privé specifieke zaken en niet over school specifieke zaken.

Kraamvisite
Op 18 februari is juf Kelly bevallen van haar tweede dochter Novi.
Moeder en dochter waren vorige week donderdag op school, zodat
heel groep 4a de kleine kon bewonderen en natuurlijk de juf even
een knuffel kon geven. De kinderen en de ouders hadden een mooi
cadeau voor juf geregeld en natuurlijk was er ook iets lekkers. Juf
Kelly gaat nu heerlijk van haar verlof genieten en wij zien haar na
de meivakantie. Namens juf Kelly bedankt voor alles!

Palmpasen
Op
vrijdag 8 april gaan de kinderen van groep 1 en 2 op school een palmpaasstok versieren. Hierbij krijgen
zij hulp van de kinderen uit groep 6, 7 en 8. Vanaf 13.30 uur lopen wij
met onze versierde palmpaasstok in optocht door de Concertlaan (groep
6, 7 en 8 begeleidt ook nu de kinderen uit groep 1 en 2). Ouders/
verzorgers en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om dit
te komen aanschouwen. Graag tot ziens aan de Concertlaan op 8 april!
Alle kinderen uit groep 1 en 2 nemen op donderdag 7 april een palmpaasstok mee naar school. Graag voorzien van naam en het liefst een
handzaam formaat. Het is de bedoeling dat de kinderen de palmpaasstok zelf kunnen dragen tijdens de
optocht. De palmpaasstok kan bijvoorbeeld gemaakt worden door twee houten latten of twee stukken
pvc buis aan elkaar te bevestigen.

Corona
Deze week waren er weer een aantal kinderen afwezig vanwege corona, ook waren er deze week drie
juffen om die reden afwezig. We proberen dit altijd zo snel mogelijk te communiceren en inval te regelen of de groep op te delen. Bij klachten blijft het nog wel nodig om te testen. Op school zijn er nog
steeds zelftesten aanwezig mocht u die nodig hebben voor uw kind.

Welkom…
We mogen weer een nieuwe leerling verwelkomen op de Dr. Schaepmanschool. Op 23 maart wordt
Charlie Westerhof vier jaar. Charlie komt bij de Vrolijke Vlinders bij juf Marijke en juf Nadine. Van harte
welkom Charlie! Heel veel (leer)plezier op de Dr. Schaepmanschool toegewenst!

https://drschaepmanschool.nl

Agenda…
26 maart

juf Kelly jarig

31 maart

juf Bianca jarig

11 april

start van de verbouwing

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

Nieuws vanuit de AC
VACATURE PENNINGMEESTER ACTIVITEITENCOMMISSIE!!!!
Beste ouders/verzorgers,
Allereerst stel ik mijzelf graag aan jullie voor. Ik ben Emiel Klein Koerkamp en de penningmeester voor de activiteiten commissie van school. Daarnaast ben ik de vader van Isa uit groep 7. Sinds het schooljaar 2014/2015 ben ik
penningmeester en graag draag ik aan het einde van dit schooljaar mijn taken over aan een opvolger.
Wat houdt het in om penningmeester van de activiteitencommissie te zijn?

- 3 tot 4 maal per jaar vergadering op school met de klassenouders
- het innen van de schoolgelden voor de vrijwillige bijdrage en schoolreisje
- het bijhouden welke ouders er wel en niet betaald hebben
- het beheer van de bankrekening van de AC
- de jaarafsluiting maken en deze laten controleren door de kascommissie
- jaarlijks budget per activiteiten maken in overleg met klassenouders
- tijdens de jaaropening van school, het financieel jaar presenteren
Het schooljaar 2022/2023 ben ik nog op de achtergrond beschikbaar voor vragen en hulp, dus je springt niet meteen in het diepe.
Zie jij jezelf als een goede kandidaat die bovenstaande waardevolle taken kan overnemen? Dan hoor ik graag van
je. Wanneer je vragen hebt over deze vacature of de taken, neem dan gerust contact met mij op. Je kunt mij bereiken via 0613069513

Even voorstellen…. de nieuwe voorzitter van de AC
Hallo, ik ben Chantal Van Dyk. de moeder van Bram (groep 4B) en Sofie
(groep 1/2 C). Sinds Bram in groep 2 zit ben ik klassenouder. Dit doe ik
met veel plezier. Ik vind het leuk om wat extra’s voor te kinderen te
kunnen betekenen door middel van activiteiten. Sinds kort ben ik de
voorzitter van de activiteiten commissie. Met veel plezier ga ik deze rol
aan.

Mocht je nog vragen of leuke ideeën hebben, ik ben ‘s morgens altijd
wel op het schoolplein te vinden en sta open voor een praatje!

Nieuw Leven
Ouderbrief bij Trefwoord
Thema 3-3 (28 mrt.-15 apr. 2022)
Lente
Na een lange winter zien we de natuur weer opleven met frisse kleuren en meer licht. Ook
zien we de gele paastakken en de fleurig verpakte chocolade eitjes. De lente hoort bij Pasen
en Pasen bij de lente. Dat is niet toevallig. Pasen is immers het feest van het nieuwe leven. De
natuur van de lente is één groot symbool voor het geloofsverhaal dat bij Pasen hoort.
Nieuw?
Het voorjaar is ook een moment waarop mensen verlangen naar verandering. Denk maar aan de grote schoonmaak, een nieuw kleurtje op de muur, of zelfs nieuwe meubels.
Soms overkomt het je, dat je met nieuwe ogen kijkt, dat je iets als nieuw ervaart.
Ook kinderen kennen die ervaring: ze ontdekken hoe de tuin weer groen wordt, ze hebben een nieuw kapsel, andere kleren, of ze moeten na een verhuizing nieuwe vrienden maken.
Nieuw is spannend, soms leuk, maar heus niet altijd makkelijk.
Wat betekenen zulke ervaringen voor kinderen? Iets nieuws beginnen betekent ook het oude
loslaten. Soms is dat noodgedwongen als een kind met zijn ouders moet verhuizen. Maar het
kan ook voortkomen uit een verlangen naar iets anders, meer vrijheid, of duurzaamheid. Opnieuw beginnen, nieuwe ruimte scheppen. Het vraagt ook moed en inspiratie
Nieuw in oude verhalen
In de Bijbelverhalen ontdekken kinderen hoe de mensen in en rond Jeruzalem Jezus binnenhalen als een nieuwe
Koning. Ze hebben er hoge verwachtingen van. Komen die uit?
Als Jezus met zijn vrienden Pesach viert, moeten de leerlingen van Jezus Hem eerst loslaten.
Er is moed voor nodig om dat onder ogen te zien. Ze ontdekken hoe Jezus tegen alle machten in zich inzet voor
een nieuwe wereld van rechtvaardigheid, vrijheid, en liefde. Een inzet die nog steeds mensen inspireert.
Pasen
De verhalen, liedjes en gedichten in dit thema nodigen de kinderen uit om te ontdekken hoe je het leven als
nieuw kunt ervaren. Wat de kracht van vernieuwing kan zijn. Maar dat het ook moed vraagt om het vertrouwde
los te laten.
Met dit thema bereiden we Pasen voor.
Kinderen worden zich bewust van het verlangen dat veel mensen koesteren
om het leven te vernieuwen. Vooral in een tijd van oorlog en geweld is dit een
groot verlangen.
Misschien ontdekken ze zelf ook een verlangen, dat inspiratie vormt voor een
nieuw begin.
Wij wensen u en uw kind een hoopvol Paasfeest toe.

