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Agenda

Bijbelverhalen

Liederen

Datum
14 september
24 september
26 september
26 september
27 september
3-12 oktober
19 oktober
22-26 oktober

Opening
Kindcentrum
Kerstbrunch/
verlengde
schooldag

Activiteit
Vossenjacht
Informatieavond
Verkoop schoolmaterialen
Kinderpostzegelactie
Verkoop schoolmaterialen
Kinderboekenweek
Studiedag/ verhuisdag(leerlingen vrij)
Herfstvakantie

Week
38
39

Groep 1, 2, 2/3
Abraham
Isaak

Groep 3, 4, 4/5
Abram gelooft
Vriend van God

Week
38
39

Groep 5/6, 6
Abraham
Isaak

Groep 7, 7/8, 8
God en het lijden
Een psalm voor het leven

Week
38/39

kleuters
Opw. Kids 23: Zie de zon,
Zie de maan

Week
38/39

Nieuwbouw

vrijdag 14 september 2018

onderbouw
Opw. Kids 96: Het is fijn om je vriend
te zijn

middenbouw
Bovenbouw
Herman Boon: ‘k leg uw
Psalm 93:1 OB: De Heer regeert
leven in mijn handen
Op dit moment wordt de school voorzien van glasvezel behang. Ook zijn de
vloerenleggers de vloeren aan het egaliseren. Als dit gereed is, komt er een marmoleum
laag overheen. De komende weken zal waarschijnlijk een start gemaakt worden met de
eerste voorbereidingen voor het plein. Ook zullen de schilders aan het werk gaan. In
week 38 wordt de grote trap aan de buitengevel geplaatst. In de huidige school gebeurt
ook van alles. Verschillende ruimten worden opgeruimd, rotzooi wordt weggegooid en
zaken van waarde worden verdeeld in spullen om mee te nemen en spullen om te
verkopen. Het begint nu toch wel erg dichtbij te komen allemaal!
Op vrijdag 23 november wordt ons kindcentrum officieel geopend. Deze schooldag zal
een verlengde schooldag zijn. Dit betekent dat de onderbouw (groep 1-4) om 12.30 uur
vrij is en de bovenbouw is om 14.00 uur vrij. Binnenkort ontvangt u meer informatie over
deze feestelijke opening.
Op donderdag 20 december zal de ouderraad voor ons een brunch verzorgen. Dit
betekent dat we een verlengde schooldag hebben en alle leerlingen om 14.00 uur vrij
zijn. Voor hen begint dan ook gelijk de Kerstvakantie omdat het team vrijdag 21
december een studiedag heeft en de leerlingen dan vrij zijn.

Mijn naam is Mieke Messie en ik ben de
leesconsulent van jullie school. Ik zorg in
overleg met het schoolteam voor een
ruime en gevarieerde collectie boeken op
school.
Als leesconsulent laat ik kinderen door
middel van activiteiten kennismaken met
verschillende soorten boeken en ik geef daarnaast lessen mediawijsheid.

Als uw kind met meer plezier leest heeft dat voordelen!
Door het lezen van boeken en verhalen over andere
culturen wordt de wereld van uw kind groter. Uw kind
leert bovendien (informatieve) teksten steeds beter
begrijpen en kan daardoor makkelijker leren. De
taalvaardigheid van uw kind zal toenemen. Dit is o.a.
een voorwaarde voor een goed gebruik van de
computer. Dus is het een kleine stap voor uw kind om
beter te leren omgaan met internet, sociale media en
games.
Is uw kind al lid van de bibliotheek?
Bezoek dan regelmatig de bibliotheek met uw kind.
Door meer (samen) te lezen wordt uw kind beter in taal!

Samen met de Bibliotheek Noord Veluwe staat de
school van jullie kinderen voor leesplezier!
Mieke Messie

Gratis lid worden van de bibliotheek?
Vraag op school naar de waardebon!
Ga samen met uw kind naar de bibliotheek!
(vergeet uw legitimatie daarbij niet).

Kinderpostzegel
actie 2018

Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het weer zover: de
Ga samen
met
uw kindOok
naar
de
Kinderpostzegelactie. Ruim 160.000 kinderen gaan
dit jaar langs
de deuren.
onze
bibliotheek!
leerlingen uit groep 7 doen mee. Hun missie is: 400.000 kinderen helpen
aan een goed
(vergeet uw legitimatie daarbij niet).
thuis.
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar
zetten duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs
de deuren om postzegels en andere leuke producten te verkopen. En dat al generaties
lang.
De Fabeltjeskrant op Kinderpostzegels
Dit jaar staan de bekende personages van De Fabeltjeskrant op de zegels! Deze iconische
televisieserie bestaat namelijk 50 jaar. Koopt u ook deze leuke postzegels, bijbehorende
kaarten of andere leuke producten, zoals de shopper met tekst van Pippi Langkous, het
blikje met vrolijke emoji‐pleisters of het heerlijke theepakket bij een van onze
leerlingen?

Kind‐gemist‐briefje
Hebt u onze leerlingen aan de deur gemist? Geen nood, met het kind‐gemist‐briefje dat u
in de bus vindt, kunt u alsnog een bestelling plaatsen in de webshop. Vergeet niet om
gebruik te maken van de vermelde code! Op deze manier wordt de opbrengst van uw
bestelling bij het totaal opgehaalde bedrag door onze school geteld.

Oudercursus
Hoogbegaafheid

Verkeersouders

Geboorte Siem
Geboorte Sofie
Vanuit de
ouderraad

Stichting Kinderpostzegels
De missie van Stichting Kinderpostzegels is helder: ze geven kinderen kansen op een
betere toekomst. Kinderen zitten barstensvol energie, maar zijn tegelijk kwetsbaar. Hoe
mooi zou het zijn als ieder kind het beste uit zichzelf kan halen? Dat het niet uitmaakt in
welke situatie, plaats of omstandigheden het opgroeit... Lees meer op
www.kinderpostzegels.nl
Ook dit jaar willen wij u de Oudercursus Hoogbegaafd Thuis aanbieden.
De oudercursus is voor ouders van hoogbegaafde kinderen in de basisschoolleeftijd.
Tijdens de cursus zullen we verschillende onderwerpen behandelen, maar is er ook
ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met elkaar.
In de bijgevoegde flyer vindt u meer informatie over de cursus en in het bijgevoegde
document kunt u de ervaring van een ouder lezen.
In de flyer staat waar u zich kunt aanmelden voor deze cursus.
Wij hopen u te kunnen begroeten.
Vriendelijke groet,
Ina Pieffers en José Tijssen
GelukkigHb begeleiders
Bij deze willen wij een dringende oproep doen om verkeersouders te werven.
We zijn nog maar met zijn tweeën en we stoppen volgend jaar allebei met deze taak.
Het zou jammer zijn als alle verkeersactiviteiten moeten stoppen.
Wij denken dat de veiligheid voor onze kinderen voor iedereen bovenaan staat.
Wat doen de verkeersouders:
Organiseren van de fietsenkeuring
Organiseren ANWB Streetwise, 1 x per 2 jaar.
Organiseren “dode hoek”project 1 x per 2 jaar.
Hulp bieden bij het verkeersexamen van groep 7.
2 x per jaar vergaderen we met verkeersouders van de andere scholen, de
gemeente en de politie, hier hoor je altijd de nieuwste ontwikkelingen en veranderingen
van de gemeente Oldebroek.
Al met al is het niet veel werk over een schooljaar gerekend, maar heel erg leuk en
belangrijk voor de leerlingen en ook wij hebben er al veel van geleerd.
Wij hopen dat er ouders zijn die verkeersouder willen worden, het zou fijn zijn als je dit
jaar nog met ons meedraait, zodat je helemaal op de hoogte bent.
Groetjes Monique van ’t Hof en Suzanne ten Brinke
Helaas bent u over het volgende bericht niet eerder geïnformeerd.
Op 24 juni is juf Carolien bevallen van een zoon Siem. Wij willen juf Carolien en Frank van
harte feliciteren. Mocht u een kaart willen sturen dan kan dat naar: Fam Boonstra,
Veluwelaan 9, 8091 ER Wezep.
Op 11 september is juf Angela bevallen van een dochter. Ze noemen haar Sofie. We
willen juf Angela, Jeroen en Kaj van harte feliciteren. Familie Lindeboom woont aan de
Noordsingel 62, 8091 WD Wezep.
In de eerste schoolweek zijn we als ouderraad alweer bij elkaar geweest. We hebben
gesproken over het komende jaar. Er is een taakverdeling gemaakt. Ook zijn de
activiteiten besproken die dit jaar voorbij gaan komen. Denk aan bijvoorbeeld de
vossenjacht, opening schooljaar, sinterkaas, worstactie en de avondvierdaagse.

Op dit moment zitten er 8 ouders in de ouderraad nl: Judith Wolfsen, Nelleke Polinder,
Melissa Tyssen, Gerranda van Putten, Arnold Jonker, Desiree van ’t Veen, Janneke
Monster en Henrieke ten Hove. Nieuw in de ouderraad is Arnold Jonker. Vanuit school
zitten Joop van der Heide en Evelien Prins in de ouderraad. Dit jaar zijn er klassen die een
ouder vanuit de ouderraad hebben als ondersteuning en een viertal klassen hebben een
klassenouder.
Als u vragen hebt of opmerkingen, spreek gerust iemand vanuit de ouderraad aan.
Verkoop partytent
De ouderraad heeft twee grote partytenten in bezit. Deze hebben een afmeting van 8 bij
4 meter. Ze zijn van zeer stevige kwaliteit. De tent kan in zijn geheel dicht worden
gemaakt d.m.v. zijwanden. We willen deze te koop aanbieden. Als u belang hebt bij een
partytent kunt u zelf aangeven welk bedrag u hiervoor over hebt. Degene met het
hoogste bedrag kan de partytent kopen. U kunt dit doorgeven tot donderdag 20
september aan Gerranda van Putten of een mail sturen naar:
ouderraad@kindcentrumdeschaapskooi.nl
Harmonicatent door Amé computers
Als school hebben we een nieuwe harmonicatent gekregen. We zijn hier erg blij mee.
Deze partytent kan gemakkelijk op worden gezet en is daardoor bruikbaar bij meerdere
activiteiten. We hebben deze tent gekregen van Arnold Jonker van Amé computers uit
Wezep. We willen hem ontzettend bedanken voor dit geweldige cadeau.

Uitnodiging
Jarigen

Medezeggenschapsraad

Bereikbaarheid

Een uitnodiging voor het Startweekend van 21-23 September is bijgevoegd bij deze
nieuwsbrief.
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Jasmijn
Amber
Joanne
Silas
Christian
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We willen jullie allemaal van harte feliciteren.
Mocht u agendapunten hebben voor een MR vergadering, dan kunt u dit mailen naar het
volgende mailadres: mr@kindcentrumdeschaapskooi.nl. De MR bestaat uit de volgende
leden:
Namens de ouders:
 Wendy van den Hoek
 Ellis Wielink
 Dominique Teunissen
namens het team:
 Joan Kroese
 Linda de Haan
 Mirjam Blok
Mocht u de directie willen spreken dan kunt u naar school bellen voor een afspraak,
Sandra van den Bosch zal u dan verder helpen. Het telefoonnummer van Kindcentrum De
Schaapskooi is 038-3760808. Het mailadres waarop zij te bereiken is:
svandenbosch@kindcentrumdeschaapskooi.nl. Wanneer het dringend is en de directie
ergens gelijk van op de hoogte moet zijn is de directie te bereiken op 06-83012592.

