Nieuwsbrief
Even bijpraten met… na twee heerlijke zonnige weken meivakantie
is iedereen hopelijk weer lekker uitgerust. We gaan de laatste weken
in tot aan de zomervakantie. Weken waar nog heel veel staat te gebeuren; de afronding van de verbouwing, de eindmusical, het laatste kind portfolio dat meegaat en we gaan nog op schoolkamp en
schoolreis. Veel leuke dingen om naar uit te kijken met zijn allen. We
gaan er dan ook samen een paar gezellige weken van maken!
Sportactiviteiten
Deze week is het korfbaltoernooi voor de groep 3 t/m 8, wij hopen op veel publiek om
onze kinderen aan te moedigen. Op vrijdagavond staan de finales op het programma.
Ook hebben de dames van groep 8 deze week een voetbaltoernooi in Vaassen dit is
een regionaal toernooi.
Avondvierdaagse
Vandaag heeft u de brief van de avondvierdaagse ontvangen. U kunt uw kind(eren) opgeven tot uiterlijk vrijdag 20 mei.
De Blije Beren
Afgelopen week zijn de Blije Beren gestart. Dit zijn de kinderen uit groep 2. Alle kinderen hebben een hele gezellige week achter de rug, die stiekem toch ook een beetje
spannend was voor de kinderen. Juf Kelly en juf Christel hebben het super leuk gehad
met de blije, stoere beren!
Plein feest
Op donderdag 7 juli is het pleinfeest van 16:00 tot 19:00 uur. Heeft u
het al in uw agenda gezet?
We zien u daar, groetjes de Pleinfeestcommissie:
Annalies van der Wielen, moeder van Sebas (groep 4a) en Boris (groep 1/2a)
Jessica Ram, moeder van Wessel (groep 8)
Miranda Smit, moeder van Isha (groep 8)
Jessica Wolff, moeder van Danyl (groep 6)
Esther Tuinstra, moeder van Suze en Nova (groep 1/2B) en Bret (groep 6)
Jolanda Wensink, moeder van Geert (groep 7)

Penningmeester gezocht
Onze AC is nog steeds naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester., vandaar opnieuw deze oproep. Wie wordt onze nieuwe penningmeester?
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 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
Het schooljaar 2022/2023 is Emiel de huidige penningmeester nog op de achtergrond beschikbaar voor vragen en hulp, dus u springt niet meteen in het diepe. Ziet u zichzelf als
een goede kandidaat die bovenstaande waardevolle taken kan overnemen? Dan horen
wij graag van u. Wanneer u vragen heeft over deze vacature of de taken, neem dan gerust
contact met Emiel op. U kunt Emiel bereiken via 06-13069513
Welkom…
We mogen weer nieuwe leerlingen verwelkomen op de Dr. Schaepmanschool. Op 24 mei
wordt Logan Verhoeff vier jaar. Logan komt bij de Zingende Zebra’s bij juf Marijke en juf
Marloes. Van harte welkom Logan! Heel veel (leer)plezier op de Dr. Schaepmanschool
toegewenst!

Agenda…
16 mei

Week van de facultatieve ouderGesprekken

18 mei

Juf Ellen jarig

20 mei
25 mei

Studiedag groepen 1-2
Avesdag alle kinderen zijn vrij

26 mei

Hemelvaart t/m 27 mei alle kinderen
zijn vrij

https://drschaepmanschool.nl
of volg ons op Facebook
‘Dr. Schaepmanschool’
Instagram ‘schaepmanschool’

