Nieuwsbrief
Even bijpraten met… Zo en dan is het alweer
Herfstvakantie. Langzaamaan worden de dagen
steeds korter en ook een stukje kouder. In de
groepen worden er al veel mooie herfstknutsels
gemaakt en ontstaan zelfs echte herfstbomen.
Afgelopen week hadden we een mooie en ook wel
spannende afsluiting van ons Jeelo thema. Alle
klassen mochten kennismaken met Peter de slang
en al zijn vrienden. Het was een super afsluiting
van het thema zorg voor dieren. De kinderen hebben veel geleerd en antwoord gekregen op vele
leervragen. Na de vakantie starten we met het thema beleven van onze eigen
planeet. In de volgende nieuwsbrief zal de Jeelo werkgroep u hier meer over vertellen. Mocht u nu al denken, daar kan en wil ik graag iets over vertellen, dan maken wij
daar graag gebruik van. Voor nu geniet van een heerlijke herfstvakantie en wij zien u
graag gezond en wel op dinsdag 25 oktober weer terug.
Sint commissie
Op 12 november komt Sinterklaas in Nederland aan. Nu willen wij als Sint commissie
graag de school gaan versieren. Wie vindt het leuk om mee te helpen met
het versieren van de school binnen het thema Sinterklaas? We willen dit graag doen op
maandag 14 november vanaf 10.30 uur tot 12.00uur. De inschrijving hiervan verloopt
via Parro.

Mocht u niet kunnen, maar wel een leuk idee hebben om de hal te versieren kan dit
natuurlijk ook thuis gemaakt worden. Wij geven het dan een leuk plekje in de school.
Wilt u dit dan apart via Parro doorgeven aan de Sinterklaascommissie. (Juf Marloes of juf Bertine) Vanaf 11
november kunnen er net als voorgaande jaren weer
nepcadeautjes ingeleverd worden, die we op kunnen
hangen in de school. Alvast bedankt namens de Sint
commissie.

Nieuw MR lid
In de vorige nieuwsbrief stond er een oproep voor een nieuw MR lid. We zijn blij te kunnen melden dat er inmiddels een geschikte kandidaat is gevonden. Ingmar Flier de vader
van Skylør uit groep 7 en Xolane uit groep 1-2b is ons nieuwe MR-lid.
Welkom op de basisschool
Op 17 oktober wordt Emma Maassen 4 jaar. Emma gaat starten
bij de Zingende Zebra’s bij juf Marloes en juf Marijke. Van harte
welkom Emma! Heel veel (leer)plezier op de
Dr. Schaepmanschool toegewenst!

Agenda…
17 okt

Herfstvakantie t/m 23 okt

24 okt

Studiedag de kinderen zijn vrij!

25 okt.

Juf Tanika jarig!

28 okt.

Juf Debora jarig!

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

