
Even bijpraten met… Vandaag krijgen alle kinderen hun Portfolio mee naar huis. Een Portfolio vol 

met mooie woorden van de juf of meester.. Een Portfolio waar de kinderen trots op kunnen zijn, na-

dat ze het afgelopen half jaar hard gewerkt hebben. Volgende week staan de facultatieve ouderge-

sprekken gepland. Voor de ouders van groep 8 is het weer 

een afsluiting, het laatste Portfolio van hun kind. Over twee 

weken wordt het een spannende week voor de kinderen van 

groep 8. Zij gaan aan de hele school en ‘s avonds aan familie 

en vrienden hun musical laten zien. Al meerdere weken ho-

ren wij op school zingende kinderen en wordt er hard ge-

knutseld om alles op tijd af te krijgen. Wij wensen groep 8 

veel plezier komende week en kunnen niet wachten om te 

gaan kijken.  

 

Even bijpraten met de AC...Voor het nieuwe schooljaar zijn 

wij op zoek naar nieuwe AC klassenouders voor de groepen  

1-2 a (twee ouders), 1-2b (twee ouders), 1-2c (één ouder). 

Voor groep 4 (twee ouders), groep 5a (één ouder) en voor groep 5b (één ouder).  

Een AC- klassenouder heeft de volgende taken: 

- Als klassenouder beheer je namens alle ouders de lief en leed pot. Voor welke lief en leed er iets 

wordt gedaan, is een aparte lijst opgesteld. Er wordt bijvoorbeeld een cadeau voor de juffen en 

meesters geregeld bij verjaardagen of andere feestelijke gebeurtenissen. 

- Ouders van nieuwe kinderen helpen bij het wegwijs worden op de nieuwe school.  

- Je woont 4x per jaar op woensdagavond een vergadering bij waarin de activiteiten voor het komen-

de schooljaar worden besproken en de taken worden verdeeld. 

- Je ondersteunt en denkt mee bij activiteiten die plaatsvinden binnen de school 

- Je helpt mee met bijvoorbeeld het begeleiden van kinderen bij activiteiten of je regelt de begelei-

ding bij activiteiten. Ondersteunen bij de sportactiviteiten zoals bijvoorbeeld een ijsje/traktatie rege-

len 

- Je bent een ambassadeur van de school. Je betrekt ouders uit de klas bij de school en schoolse acti-

viteiten. Je bent de verbinder tussen de leerkracht en andere ouders. 

Denk je bij jezelf dit lijkt mij een leuke uitdaging, stuur dan een mail naar de voorzitter Chantal Van 

Dyk (chantalvandyk1987@gmail.com). Ook voor vragen kun je mailen naar dit mailadres. Je kunt rea-

geren tot uiterlijk vrijdag 8 juli 2022, je krijgt voor de zomervakantie bericht. Alvast bedankt namens 

de AC ouders.  

Nieuwsbrief  

 



Afsluiting van het project Jeelo; Omgaan met geld 

Hoera! In het nieuwe schooljaar komen er 4 nieuwe bomen op ons 

plein! We zijn heel blij met de mooie opbrengst van €383,70 tijdens 

het thema van Jeelo: Maken van een eigen product. Alle klassen die 

hieraan hebben bijgedragen ontzettend bedankt hiervoor. 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Zoals u misschien wel weet  lopen onze kleutergroepen aardig snel vol op dit moment. De wijk waar on-

ze school staat groeit snel. Sinds dit schooljaar werken we dan ook met een wachtlijst van 27 kinderen. 

Nadat de lijst vol is, komen kinderen op de wachtlijst. Nu is het voor u als ouder erg belangrijk, dat u  

broertjes en zusjes op tijd bij ons aanmeldt om te voorkomen dat uw kind niet op de wachtlijst komt.  

 

Gratis houten pallets 

Bij ons op school staan sinds de verbouwing 3 houten pallets. Deze worden volgende week naar de stort 

gebracht, tenzij een ouder denkt die kan ik wel gebruiken. Mocht u één van die ouders zijn, wilt u mij 

dan een bericht sturen, dan zet ik de pallet(s) voor u klaar (m.dejong@aves.nl). 

 

Welkom…                                                                                                                                                                      

We mogen weer nieuwe leerlingen verwelkomen op de Dr. Schaepmanschool. Op 3 juli wordt Suus Pes-

sink vier jaar. Op 7 juli wordt Ivan de Vries vier jaar. Op 8 juli wordt Liam Ekker vier jaar. Suus, Ivan en 

Liam komen bij de Toffe Tijgers bij juf Annemarie en juf Naoimi. Van harte welkom! Heel veel (leer)

plezier op de Dr. Schaepmanschool toegewenst!  

 

 

 

 

 

 

Agenda… 

3 juli  Juf Monique jarig! 

7 juli  Pleinfeest 

12 juli Groep 8 Eindmusical 

13 juli Speelgoed dag groepen 1-2 

14 juli Doordraai moment 12.30-14.00 

15 juli 12.00uur alle kinderen vrij! 

18 juli Zomervakantie t/m 26 augustus 

https://drschaepmanschool.nl   

of volg ons op Facebook 

‘Dr. Schaepmanschool’ 

Instagram ‘schaepmanschool’ 



Summer vibes 
Op donderdag 7 juli is er weer een Pleinfeest, met het thema Summer Vibes.  
Nu is het even geleden dat we een Pleinfeest hadden, daarom een klein beetje uit-
leg.  
 
Het Pleinfeest begint om 16:00 uur en duurt tot 19:00 uur.  
 
Op het grote veld staan twee grote springkussens en allerlei spellen opgesteld. Bij elke activiteit staat een mees-
ter, juf en/of ouder. Sommige activiteiten hebben met het thema te maken.  
 
Op het plein staat een grote eetkraam waar je lekker kunt eten. Er is voor elk wat wils, zoals een lekkere tosti, 
smakelijke hamburger of een fris stuk meloen. Je hoeft dus thuis niet meer te eten.  
 
Op het plein is er ook van alles te doen. Je kunt je bijvoorbeeld laten schminken, een gokje wagen bij het envelop-
penspel, een glittertattoo laten zetten, een cadeautje grabbelen, springen op het kleuter-kussen, een dansje wa-
gen of genieten van de kunsten van de ballonnenclown. De meesters en juffen hebben een bijzondere taak op het 
pleinfeest, wat je niet mag missen.  
 
Voor de volwassenen is er om 18:00 uur een loterij. Hier zijn ontzettend mooie 
prijzen te winnen, waar de leraren zich ook allemaal voor hebben ingezet. Zo 
kun je een nachtje in de B&B van juffrouw Yvonne winnen, maak je kans op een 
diner gemaakt door juffrouw Natasja en zijn er vele waardebonnen voor bij-
voorbeeld een vleesschotel, overheerlijke taart of verwenpakket.  
 
Van school krijg je van jouw meester of juf een setje van 4 bonnen:  
1 Bon voor een broodje met iets warms 
1 Bon voor een glaasje drinken 
1 Bon voor een ijsje 
1 Bon voor schminken of een glitter tattoo 
 
Wil je vader, moeder, opa, oma, buurvrouw of jijzelf nu ook/nog wat eten en/of drinken, dan kun je bij de kassa 
muntjes kopen. Met deze muntjes kun je ook een gokje wagen bij het enveloppenspel, grabbelen, schminken of 
meedoen aan de verloting. De activiteiten kosten allemaal één muntje van €0,50 cent. Het eten en drinken kost 1, 
2 of 3 muntjes. We hebben op het pleinfeest geen pinautomaat, dus neem contant geld mee.  
  
Wij hebben er ontzettend veel zin in en hopen jullie allemaal met al jullie familie en/of vrienden op het pleinfeest 
te zien.  
 
Met zomerse groet,  
De Pleinfeestcommissie 
 
Annalies v.d. Wielen   moeder van Boris (groep 1/2a) en Sebas (groep 4a) 
Esther Tuinstra    moeder van Suze (groep 1/2b), Nova (groep 1/2b) en  
   Bret (groep 6) 
Jessica Wolff  moeder van Danyl (groep 6) 
Jolanda Wensink  moeder van Geert (groep 7) 
Jessica Ram  moeder van Wessel (groep 8) 
Miranda Smit     moeder van Isha (groep 8) 



 



 


