Nieuwsbrief
Even bijpraten met… Boven onze hoofdingang hangt de visie van de school: Ieder uniek, samen
sterk. Een visie die past bij onze kinderen en bij ons als team en dat samen
sterk hebben wij deze week echt laten zien. Samen hebben wij er de
schouders onder gezet om een start te maken met de verbouwing van de
school. Vele spullen gingen ons door de handen en samen maakten wij de
bovenverdieping leeg. Ook de ouders van de AC hebben geholpen en de
AC-spullen hebben een mooi plekje in de nieuwe kast gekregen. Op dit
moment is het nog erg rommelig in de school, maar we weten waar we
het voor doen. We kunnen bijna niet wachten totdat de bouw echt gaat
starten op maandag 11 april. Op deze dag gaat de sloop beginnen en de bouw zal ongeveer 6 tot 8
weken gaan duren. Wanneer alles klaar is, nodig ik u graag uit om een kijkje te nemen. Voor nu poetsen en rommelen wij nog even verder en dromen wij alvast van het nieuwe lokaal, de nieuwe personeelskamer en het nieuwe IB-kantoor.
Portfolio terug met tas
Op vrijdag 11 maart heeft uw kind het portfolio in een blauw rugzakje mee naar huis gekregen. Een
aantal kinderen heeft alles alweer bij de leerkracht ingeleverd, maar er liggen ook nog enkele thuis.
Mocht u het portfolio nog thuis hebben, wilt u deze dan aan uw kind meegeven? Zo kunnen wij alweer in onze portfolio’s gaan werken en de tasjes netjes opbergen voor de volgende ronde.
Stukje verbouwingsplannen
In week 15 en 16 start de bouw en gaan ze vooral slopen Dit duurt twee weken. (11 april t/m 22
april). In week 17 en 18 hebben wij meivakantie en zal de bouw verder gaan. Het is in deze weken de
bedoeling dat o.a. de ICT-kast verplaatst zal worden (25 april t/m 6 mei). In week 19 en 20 gaan ze
verder met bouwen en begint er ook een stukje inrichting. In week 21, 22 en 23 wordt er nog geschilderd/de kapstokkast wordt getimmerd/tapijttegels worden gelegd/ afwerken van verschillende installaties. Gedurende de bouw zullen de kinderen van de Plusklas 3 t/m 8 les krijgen in een lokaal van
Partou. De Knappe Konijnen krijgen les op school. Wilt u er rekening mee houden, wanneer u uw
kind met de auto brengt, dat het druk kan zijn op de parkeerplaats met bouwverkeer/
bouwmaterialen?
Herinnering Ouderbijdrage
De AC betaalt verschillende activiteiten uit de contributiegelden die de ouders/verzorgers voor hun
kind(eren) betalen. Heeft u deze bijdrage nog niet betaald, dan vragen wij u om alsnog deze betaling
vóór 8 april 2022 over te maken op onderstaand banknummer: Activiteitencommissie Dr.
Schaepmanschool IBAN: NL59 RABO015916 21 22 Wilt u bij het overmaken van dit bedrag de vooren achternaam van uw kind(eren) vermelden en de groep waar het kind in zit? Mocht u het bedrag
niet in 1x kunnen betalen, dan kunt u terecht bij de directeur, Marieka de Jong. Samen wordt dan
gekeken naar een passende oplossing. Bedankt namens de AC.

Paasviering Buitenkerk

Afgelopen week hebben de kinderen druk geoefend onder leiding van Marijke de
Kleine met het zingen van Palmpasenliedjes. Op zondag 10 april om 11.00uur is er
namelijk weer een gezinsviering in de Buitenkerk.

Pasen
Op donderdag 14 april vieren wij met elke groep de paasviering.
Tijdens het ontbijt zal de leerkracht aandacht aan het paasverhaal
besteden.
Het paasontbijt wordt gehouden in de eigen klas. Er hangt op
maandag 4 april een intekenlijst bij de ingang van elke groep. U
kunt daarop aangeven wat uw kind meeneemt voor het ontbijt.
Het is de bedoeling dat er zo een buffetje ontstaat, waaruit de kinderen kunnen kiezen. Mocht u wat
willen maken, reken dan op een recept voor ongeveer 10 kinderen. Wilt u uw kind op woensdag de
13de een bord, beker en bestek in een tasje (voorzien van naam) meegeven, zodat wij alvast de tafels
gezellig kunnen dekken?
’s Middags gaan de kleutergroepen paaseieren zoeken in de speeltuin en de groepen 3 t/m 8 doen een
paasspeurtocht.

Welkom…
We mogen weer een nieuwe leerling verwelkomen op de Dr. Schaepmanschool. Op 12
april wordt Lotte Speijer vier jaar. Lotte komt bij de Zingende Zebra’s bij juf Marijke en
juf Marloes. Van harte welkom Lotte! Heel veel (leer)plezier op de Dr. Schaepmanschool
toegewenst!

Agenda…
8 april

Palmpaasoptocht groep 1-2

12 april

MR vergadering

14 april

Witte Donderdag viering op school

of volg ons op Facebook

15 april

Goede Vrijdag alle kinderen zijn vrij!

‘Dr. Schaepmanschool’

18 april

Tweede Paasdag alle kinderen zijn vrij!

20-21 april Eindtoets groep 8
22 april

Koningsspelen

25 april

Meivakantie t/m 6 mei

https://drschaepmanschool.nl

Instagram ‘schaepmanschool’

Bericht van de Speel-o-theek:
Speelgoed lenen bij de Speel-O-Theek
Is uw kind snel uitgekeken op zijn of haar speelgoed en ligt het in de weg? Of zoekt u materiaal waarmee
u spelenderwijs kunt oefenen met rekenen en taal met uw kind? Neemt u eens een kijkje bij Speelotheek 't Hobbelpaard in Kampen: een bibliotheek voor speelgoed. Bij de Speel-O-Theek kunt u speelgoed lenen en uitproberen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Zo is er voor uw kind altijd iets nieuws om
mee te spelen. Ook is er educatief speelgoed te leen. Handig om thuis verder te oefenen met waar uw
kind op school mee bezig is. Want spelen is niet alleen leuk, maar ook nodig voor de ontwikkeling. De
contributie bedraagt € 22,50 per jaar, hiervoor mag u 2 stuks speelgoed per keer lenen voor maximaal 3
weken. De Speel-O-Theek is gevestigd in wijkcentrum Reyersdam aan de Reijersdijk 2.
Website: www.speelotheekhobbelpaard.nl

