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Agenda

Bijbelverhalen

Liederen

Nieuwbouw

Opening
Kindcentrum
Kerstbrunch/
verlengde
schooldag
Kinderboekenweek

Datum
3-12 oktober
9 oktober
10-12 oktober
19 oktober
22-26 oktober
29 oktober
2 november

vrijdag 28 september 2018

Activiteit
Kinderboekenweek
Streetwise
Groep 8 schoolkamp
Studiedag/ verhuisdag(leerlingen vrij)
Herfstvakantie
Nieuwe locatie (Veluwelaan)
Gebedsgroep

Week
40
41

Groep 1, 2, 2/3
Jakob en Esau
Jakob

Groep 3, 4, 4/5
Abraham luistert
Bij de tent van Isaäk

Week
40
41

Groep 5/6, 6
Jakob en Esau
Jakob wordt Israel

Groep 7, 7/8, 8
Zeg het met een psalm
Ik en God- Herdenken

Week
40/41

kleuters

onderbouw
E&R 51: Ik zegen jou in Jezus’ naam

Week
middenbouw
Bovenbouw
40/41
Opw. Kids 28: Hij alleen
Opw. 389: Create in me a clean heart
In de school vorderen de werkzaamheden gestaag. Veel keukens zijn al geïnstalleerd, De
schilders zijn al bijna klaar, evenals de vloerenleggers. De werkzaamheden voor het plein
gaan zo spoedig mogelijk starten. Hiervoor hebben we ook de hulp van ouders nodig.
Ouders die zich hebben opgegeven voor het straatwerk, kunnen binnenkort een mail
verwachten met betrekking tot de geplande werkzaamheden.
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.
De Kinderboekenweek gaat 3 oktober van start! De kinderen werken 2 weken aan het
thema vriendschap met het motto ‘Kom erbij’. Op woensdag 3 oktober wordt de
Kinderboekenweek geopend in de hal. We gaan gezamenlijk het thema lied ‘Kom erbij’
zingen en gaan kijken naar een toneelstuk. Deze ochtend wordt ook de winnaar van de
zomer leesfoto’s bekend gemaakt. De foto’s zijn dan ook te zien in de hal. In alle groepen
wordt er elke dag voorgelezen uit het boek die de klas als geschenk krijgt. Ook zijn de
kinderen bezig met allerlei verwerkingsopdrachten en knutselopdrachten. Op dinsdag 2

oktober gaan de groepen 4 en 4/5 naar de voorstelling: ‘De waanzinnige boomhut van 13
verdiepingen’. De groepen 1,2,2/3 en 3 gaan op donderdag 11 oktober naar de
voorstelling: ’Wolkenfabriek’. Maandagmiddag 8 oktober zullen de kinderen aan elkaar
gaan voorlezen. Donderdagmiddag 4 oktober zal er een voorleeswedstrijd zijn voor de
kinderen van groep 8. De winnaar zal mogen deelnemen aan de kwart en/of halve finale
van onze regio. Op school wordt er deze weken veel voorgelezen. Leest u thuis ook voor?

Voorleesexpress

Niet alle kinderen worden thuis voorgelezen. Als kinderen te weinig met boeken en lezen
in aanraking komen, beginnen zij vaak met een taalachterstand aan de basisschool. Het is
lastig om deze achterstand daarna weer in te halen. De VoorleesExpress stimuleert de
taalontwikkeling van kinderen en verbetert de leescultuur thuis. Zo zorgen we ervoor dat
ze een goede toekomst tegemoet gaan, want alles begint met het beheersen van de taal.
De VoorleesExpress: geen kind zonder voorlezen!
De VoorleesExpress draait inmiddels overal in Nederland. Ook door de bibliotheek Noord
Veluwe wordt dit aangeboden in de gemeente Elburg, Oldebroek Heerde en Hattem.
Wat doet de bibliotheek?
De bibliotheek Noord Veluwe zorgt ervoor dat er voldoende vrijwilligers zijn. De
vrijwilligers krijgen een training in interactief voorlezen en advies voor het kiezen van
voorleesboeken. Er worden vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd om ervaringen uit
te wisselen. Een coördinator zorgt voor de begeleiding van de vrijwilligers. Deelnemende
gezinnen worden aangemeld door CJG, basisscholen, vluchtelingenwerk en logopedisten.
Ook kunt u zelf uw kinderen aanmelden.
Meer weten over de VoorleesExpress
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.voorleesexpress.nl. U kunt zich aanmelden als
vrijwilliger of als deelnemend gezin in Elburg, Oldebroek, Heerde en Hattem. U kunt ook
mailen noordveluwe@voorleesexpress.nl of telefonisch contact opnemen via 003 - 245
00 14.

Streetwise

Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind.
Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op dinsdag 9 oktober naar onze
school te komen.

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma
voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend
naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde
lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare
auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:


Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning,
herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en
autostoeltje.



Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning,
veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een
autostoeltje.



Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de
remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidgordel.



Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en
fietsbeheersing.

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het
filmpje op de site.
http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een leerzame en gezellige dag van maken!!

Verkeersouders

Parro

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
Nu de meesten van u Parro hebben geïnstalleerd, wordt het tijd om deze handige app te
gebruiken. Leerkrachten kunnen u belangrijke mededelingen of verzoeken sturen en u op
de hoogte houden van leuke klassenmomenten d.m.v. foto's. Voor dat laatste zouden we

graag uw toestemming ontvangen. Beeldmateriaal via de Parroapp wordt alleen met de
eigen klas gedeeld.
Daarnaast hebben we ook toestemming nodig voor het delen van beeldmateriaal via
andere media (Uw persoonlijke gegevens delen we nooit zonder specifieke toestemming)
Met Parro kunnen we de toestemming eenvoudig regelen. Parro neemt de voorkeuren
over zoals de school die in ParnasSys heeft ingesteld. Als bonus wordt dit voor de school
automatisch geadministreerd in ParnasSys. Erg handig dus!
Wilt u de volgende actie ondernemen zodat we als school op de hoogte zijn van uw
privacy voorkeuren m.b.t. uw kind(eren)?
•
•
•
•



Zondagsschool

Jarigen

Medezeggenschapsraad

Open de parroapp op uw telefoon, of op uw pc (https://talk.parro.com/).
Ga naar het vierde tabbladje 'Instellingen'.
Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter de naam van uw
kind.

Wat zijn de voordelen voor u als ouder?
Ouders kunnen met een paar kliks doorgeven waar zij wel en juist geen toestemming
voor geven. Ook tijdens het schooljaar kan de ouder inzien wat hij/zij aan het begin heeft
doorgeven.
*Desgewenst vindt u hier een webadres naar een animatie
https://parro.education/blog/privacyvoorkeuren
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Op D.V. zondag 30 september gaat zondagsschool "de Rots" weer van start. Iedereen
van 4 tot en met 12 jaar is van harte welkom! Neem gerust een vriendje of vriendinnetje
mee.
Het is fijn om met elkaar te luisteren naar een Bijbelverhaal, te zingen en een werkje of
iets anders leuks te maken.
Ben je nog nooit op de zondagsschool geweest? Kom dan gewoon een keertje kijken.
Iedere zondag om 11.15-12.15 uur is de Schakel voor jou geopend!
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september
september
september
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
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Henoch
Stijn
Lana
Marcus
Nienke
Quinn
Cacharel
Destiny
Roselinde
Silke
Lieke
Anna

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

3
2
4
4/5
6
4
3
1
4/5
7
1
2/3

We willen jullie allemaal van harte feliciteren.
Wendy van den Hoek is gestopt met haar taken in de medezeggenschapsraad. Bij deze
willen we Wendy bedanken voor haar inzet, het meedenken, de tijd die ze hiervoor vrij
heeft gemaakt. Er is door haar vertrek een vacature ontstaan. Wanneer u meer
informatie over de invulling van deze taken binnen de MR wil, of u wil zich hiervoor
opgeven, dan kunt u contact opnemen met een van de onderstaande leden van de MR.

Bereikbaarheid

Afgelopen woensdag 26 september heeft een MR vergadering plaatsgevonden. De
notulen hiervan komen binnenkort op de website. 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:
 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.

