
Even bijpraten met… Ik weet nog goed een jaar gelden, 

daar zat ik dan te peinzen over mijn eerste nieuwsbrief. 

Wat zet ik erin, hoe zal ik beginnen enz. Nu een jaar ver-

der schrijf ik weer de nieuwsbrief voor u als ouder, om u 

op de hoogte te houden wat er binnen onze mooie 

school speelt, want wat hebben we een mooie school! 

Een school waar veel gebeurt en waar het leven gevierd 

wordt. Waar ieder kind mag zijn wie hij of zij is, waar we 

kinderen opleiden en voorbereiden voor hun toekomst. 

Met een team die staat voor haar kinderen en voor de 

school. Het bewijs zag ik gisteren tijdens de kerstviering, 

enthousiaste teamleden die stonden te stralen op het 

podium ondersteunt door opa en oma’s en stagiaires. 

Daarnaast een zaal vol ouders die beide vieringen, zachtjes meezongen met het liedje Stille Nacht. 

Wat voelt het toch fijn, dat ik daar al een jaar deel van mag uitmaken! Nu gaan wij straks met zijn 

allen het nieuwe jaar in, een jaar die in het teken zal staan van plannen maken. Nieuwe plannen 

voor de komende 4 jaar, waar willen we heen als school, wat is onze stip op de horizon, waar dro-

men wij van? Een mooi proces die wij samen als team en als MR aan zullen gaan. Voor nu wens ik u 

allen fijne feestdagen en een heel gelukkig en vooral gezond 2023. Tot in het nieuwe jaar.  

 

Jeelo thema— Maken van een eigen product 

In het nieuwe jaar gaan wij starten met het thema Maken van 

een eigen product. Beeldende vorming is belangrijk voor de 

ontwikkeling van kinderen. Met kunst leren kinderen zelf een 

oordeel te vormen en dingen te zeggen. De kinderen maken 

kennis met bijzondere kunstenaars als Van Gogh, Picasso of 

Mondriaan. De kinderen gaan op eigen niveau een echt kunst-

werk maken. Een werk dat hen zelf verrast, voldoening geeft 

en trots oproept. Alle kinderen krijgen aan het einde van het 

project allemaal een persoonlijk museum op internet krijgen 

zodat IEDEREEN hun creatie kan zien! In het nieuwe jaar zal de 

Jeelo werkgroep hier uitgebreid verder over informeren.  
 

Nieuwsbrief  

 



Welkom op de basisschool                                                                                                                                                                

Op 30 december wordt Mouk Lenzen 4 jaar. Mouk gaat starten bij de Vro-

lijke Vlinders bij juf Nadine. Op 9 januari wordt Fos Hoekstra 4 jaar.  

Fos komt bij de Toffe Tijgers bij juf Annemarie en juf Kelly. Van harte wel-

kom allebei! Heel veel (leer)plezier op de Dr. Schaepmanschool toege-

wenst!  

 

 

 

  

 

 

 Kerstgroet 

 Het team van de Dr. Schaepmanschool, de 

 ouders van de MR en de ouders van de AC 

 wensen u allemaal fijne feestdagen en een 

 gezond 2023. We zien u graag in het nieuwe 

 jaar!  

Agenda… 

23 dec.  12.00 uur alle kinderen vrij!  

26 dec.  Kerstvakantie t/m 8 jan.  

27 dec.  Juf Patrizia jarig!  

25 jan.  Nationale Voorleesdagen t/m 4 febr.  

 

https://drschaepmanschool.nl   

of volg ons op Facebook 

‘Dr. Schaepmanschool’ 

Instagram ‘schaepmanschool’ 



 



 



 



 


