Jaargang 3, nieuwsbrief 6

Agenda

Bijbelverhalen

Liederen

Opening nieuw
Kindcentrum

Datum
5 december
7 december
12 december
18 december
20 december
21 december
22 december
7 januari

vrijdag 23 november 2018

Activiteit
Sinterklaas
Gebedsgroep
Schooldammen
Kerstviering
Verlengde schooldag. ( leerlingen om 14.00 uur vrij)
Studiedag (leerlingen vrij)
Kerstvakantie
Eerste schooldag

Week
48
49

Groep 1, 2, 2/3
Mozes naar Farao
God straft de Farao

Groep 3, 4, 4/5
Jezus helpt
Jezus geneest

Week
48
49

Groep 5/6, 6
Onderdrukking in Egypte
Mozes

Groep 7, 7/8, 8
Daniël en de koningen van Babel
Daniël, visioenen

Week
48/49

Groep 1, 2, 2/3

Groep 3,4,4/5
Psalm 121:1 nb: Ik sla mijn ogen op
en zie

Week
48/49

middenbouw
Psalm 121:1 nb: Ik sla mijn
ogen op en zie

Bovenbouw
Make some noise kids: Wereldplan

Wat een feestelijke dag vandaag! De feestelijke opening van ons Kindcentrum. Wat
hebben de kinderen kunnen genieten van schitterende activiteiten en wat zijn veel
mensen druk geweest om van vandaag een mooie dag te maken. Na een feestelijke,
spectaculaire opening en het zingen van het schoollied kunnen we zeggen: Het
Kindcentrum is officieel geopend!
We vinden het mooi dat we ook een school kunnen ondersteunen in Roemenië. Al met al
hebben we een bedrag van €1500,- opgehaald met de verkoop van spulletjes van de
oude school en enkele giften. Het geld zal worden besteed om het werk van Juf
Lăcrămioară in Slobozia. Daar geeft zij kansloze kinderen een goede start op haar
kleuterschool. De kinderen komen daar vaak zonder ontbijt naar school. Zij zorgt ervoor
dat de kinderen eerst iets te eten krijgen, voordat ze de kinderen onderwijs geeft. Een
initiatief dat we graag ondersteunen.
We hopen dat we een mooie tijd zullen hebben, hier aan de Veluwelaan. Wij zetten ons
daar van harte voor in! We hopen ook op uw inzet te kunnen blijven rekenen!
Meer foto’s hiervan vind u op de website. Deze fotos’s zijn beveiligd met een
wachtwoord. Het wachtwoord wordt u in een aparte e-mail gestuurd.
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AVG

Zoals u weet is sinds mei de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Veel zaken die we in het verleden gewoon deden m.b.t. privacy kunnen nu
niet langer. We hebben al veel maatregelen genomen. Namen staan nooit volledig in de
publicaties van de school en ook de foto’s staan op de website achter een wachtwoord.
Onze Facebookpagina is alleen beschikbaar voor leden en ook onze Parro-app is een
afgeschermde app. Mensen ‘van buiten’ kunnen niet zomaar bij deze foto’s.
We willen hierin nog een stap zetten. We willen u graag om toestemming vragen, zodat
er geen misverstand bestaat over wat u wilt en wat wij doen. Daarom ontvangt uw
oudste kind komende maandag een toestemmingsformulier. We willen u vragen het
formulier goed te lezen en ons wel, of geen toestemming te geven voor het gebruiken
van foto’s voor de hierboven genoemde communicatiemiddelen. We verwachten de
formulieren uiterlijk vrijdag 30 november weer op school. De kinderen mogen het
formulier aan hun groepsleerkrachten geven.
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Sinterklaasfeest

Verkeersbrigadiers

Als ouders bent u van harte uitgenodigd voor het welkom heten van de Sint op het plein
op woensdag 5 december. Om 08.40 uur zal de Sint met zijn pieten aankomen. Daarna
zal de Sint naar binnen gaan, waar we het feest in school met de kinderen vieren. De
groepen 3 t/m 8 verzamelen op het plein. De groepen 1, 2 en 2(3) verzamelen in de klas
met hun jas aan. Het is fijn wanneer de kinderen deze dag een plastic tas meenemen
naar school voor de werkjes en het cadeautje.
De groepen 5 t/m 8 nemen hun surprise mee op maandag 3 december of dinsdag 4
december.

We zijn blij dat er ouders en leerlingen uit groep 8 zijn die zich willen inzetten voor de
veiligheid m.b.t. de oversteek van de Veluwelaan.
Voor u is het van belang dat u let op de aanwijzingen van de verkeersbrigadierouder.
Hij of zij geeft het signaal klaar waarop de brigadiers op het zebrapad gaan staan en bij
het fluit signaal kunt u met uw kinderen de oversteek maken.
Iedereen loopt over het zebrapad. Ook fietsers. Fiets aan de hand is het veiligst.
We wachten nog op de toestemming vanuit de gemeente en zullen daarna gelijk starten
Het zal in het begin even wennen zijn voor iedereen.
Samen gaat het zeker lukken.
Bedankt alvast.

Even voorstellen

Jaarverslag
ouderraad
2017-2018

Hallo allemaal. Mijn naam is Jeanine van de Put. Ik ben 19 jaar en ik kom uit Nunspeet.
Vorige maand ben ik op het ROC
Menso Alting in Zwolle geslaagd voor
de opleiding onderwijsassistente. Op
dit moment werk ik als
onderwijsassistente bij De
Schaapskooi in Wezep. Ik ben
ontzettend dankbaar dat ik zo snel
een plek kon vinden waar ik mijn
talenten en dingen die ik geleerd heb
tijdens mijn opleiding mag inzetten.
Ik werk hier nog maar een paar
weken maar ik voel me nu al
ontzettend op mijn plek in dit team. Vol enthousiasme kijk ik naar de toekomst om hier
te werken.

Hierbij ontvangt u een kort jaarverslag van schooljaar 2017/2018.
Als ouderraad hadden we aan het begin van het schooljaar een fietstocht voorbereid als
startactiviteit. Helaas ging deze door het slechte weer niet door.
Drie acties zijn er gehouden nl.: Jantje Beton actie (voor het schoolplein), pepermunt- en
de paasactie.
We hebben geholpen bij de voorbereidingen en uitvoering van de volgende activiteiten:
Nationaal Schoolontbijt, sinterklaasfeest, kerstbrunch, schoolfotograaf, Old Papier,
raamtekeningen maken, Afscheid Ronald Post en het schoolfruit.
We willen alle ouders bedanken voor hun inzet tijdens activiteiten.
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We hebben afscheid genomen van vier ouderraadsleden: Wieke Wielink, Liane van Baal,
Matilda Kragt en Berlinde van Diepen. In 2018/2019 zitten er 7 ouders en 2 leerkrachten
in de ouderraad.

Jarigen

24
26
27
28
29
1
3
30
5
5
6

november
november
november
november
november
december
december
november
december
december
december

Kiki
Emily
Jesse
Ashley
Marijn
Benjamin
Harm-Jan
Déon
Roan
Manon
Roy

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

7/8
4/5
2/3
2/3
7/8
1
1
7/8
6
5/6
4

We willen jullie allemaal van harte feliciteren.

Medezeggenschapsraad

Bereikbaarheid

Vanaf dit schooljaar wordt de MR in de oudergeleding versterkt door Leo Tijssen.
Hierbij stelt hij zichzelf voor:
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken mezelf voor te stellen.
Mijn naam is Leo Tijssen, vader van 2 fantastische dochters, Naomé (groep 6) en Myrthe
(groep 3) Ik ben 42 jaar en sinds 2001 getrouwd met Henriët.
In het dagelijks leven ben ik directeur van verspreidingsburo Armada en betrokken bij
diverse landelijke commissies.
Via de MR hoop ik, namens de ouders, een positieve bijdrage aan onze school te kunnen
leveren.
Woensdag 14 november heeft de MR vergadering plaatsgevonden. De notulen hiervan
staan 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
 Leo Tijssen
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.

Christelijk Kindcentrum De Schaapskooi | Veluwelaan 8 | 8091 ER Wezep | directie@kindcentrumdeschaapskooi.nl 038-3760808 |
Postbus 53 | 8090 AB Wezep

