
Even bijpraten met… Wat hebben we een mooi feest gehad afgelopen maandag. Er 

was even paniek vanwege het brandalarm, maar gelukkig is alles goed gekomen met 

de Sint. Met loeiende sirene kwam hij aan-

gereden en we hebben hem daarna met 

luid gezang binnengehaald. Alle kinderen 

zijn deze dag verwend met heerlijke trakta-

ties en leuke cadeaus. De bovenbouw had 

zich enorm uitgeleefd op prachtige surpri-

ses en gedichten, knap hoor! Sinterklaas 

begon de dag in het speellokaal met de 

kindjes van Partou en eindigde de dag bij 

de brievenbus waar hij heerlijk op zijn ge-

makje alle mooie tekeningen en brieven van de kinderen heeft bekeken. Deze week 

hebben wij naast het Sinterklaasfeest nog een feestje gevierd, namelijk het feestje 

van juf Annemarie. In april 2023 gaan wij dit feest groots met alle kinderen vieren.  

Voor nu tellen wij af naar ons kerstfeest op 22 december, ik hoop u dan te zien.  

 

Kerstontbijt AC 

Op donderdag 22 december bieden wij als AC aan alle leerlingen een kerstontbijt aan. 

De afgelopen jaren hebben er minder activiteiten plaatsgevonden vanwege corona en 

aangezien we met zijn allen op dit moment in een dure tijd leven, vinden wij het als AC 

leuk om dit jaar iets extra's te kunnen doen met Kerst. Om deze reden verzorgen wij op 

22 december een compleet kerstontbijt voor alle 

leerlingen. Wij willen alle leerlingen vragen om op 

dinsdag 20 december een beker/bord en bestek 

voorzien van naam mee te nemen naar school. De 

rest wordt door de AC geregeld! Wij hopen dat alle 

leerlingen heerlijk van het ontbijt gaan genieten.  

 

 

Nieuwsbrief  

 



Feest Annemarie 

Afgelopen woensdag was juf Annemarie 25 jaar werk-

zaam in het onderwijs. Op 19 juli 2023 is zij 25 jaar 

werkzaam bij de stichting Aves. Om deze gebeurtenis-

sen niet zomaar voorbij te laten gaan, hebben wij al 

een klein feestje gevierd op woensdag 7 december. Dit 

feestje ging gepaard met een heerlijke taart en een 

mooie bos bloemen namens de stichting en vele mooie 

kaarten en tekeningen van de kinderen. Op woensdag 

12 april willen we graag samen met juf Annemarie en 

alle kinderen van de school een groot feest vieren. 

Want zeg nou zelf, 25 jaar dat is niet niks!  

 

Eind van het schooljaar hebben wij nog een feest, omdat juf Ineke dan 40 jaar in het on-

derwijs en bij de stichting werkt. Ook dit feest zullen wij groots gaan vieren met alle kin-

deren, want juf Ineke viert dan niet alleen haar jubileum, maar zij heeft ook aangegeven 

op die datum te willen gaan stoppen met haar werk als juf. Zij gaat namelijk heerlijk met 

haar familie genieten van een welverdiend pensioen. Zodra de exacte datum van het feest 

bekend is, zullen wij u dit laten weten via Parro.  

 

Kerstviering 

Dit jaar vieren wij op donderdag 22 december ons kerstfeest. We starten de dag met een 

kerstontbijt namens de AC, daarna wordt er in alle klassen geknutseld. ‘s Avonds vindt de 

viering plaats in de Schalmei, uw kind ontvangt hier maandag 12 december de uitnodi-

ging voor.  

 

Agenda… 

11 dec.  Juf Bertine jarig!  

22 dec.  Kerstviering in de avond  

23 dec.  Speelgoed dag groepen ½  

23 dec.  12.00 uur alle kinderen vrij!  

26 dec.  Kerstvakantie t/m 8 jan.  

27 dec.  Juf Patrizia jarig!  

https://drschaepmanschool.nl   

of volg ons op Facebook 

‘Dr. Schaepmanschool’ 

Instagram ‘schaepmanschool’ 



 


