Jaargang 3, nieuwsbrief 7

Agenda

Bijbelverhalen

Liederen

Sinterklaas

schoollied
Schooldammen

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

vrijdag 7 december 2018

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

Week
50
51

Groep 1, 2, 2/3
Jezus is geboren
Herders en magiërs

Groep 3, 4, 4/5
Geboorte
Welkom

Week
50
51

Groep 5/6, 6
Het goede nieuws
De geboorte van Jezus

Groep 7, 7/8, 8
De komt van Jezus voorspeld
Jezus geboren

Week
50/51

Groep 1, 2, 2/3
Liederen kerst

Groep 3,4,4/5
Liederen kerst

Week
50/51

middenbouw
Liederen kerst

Bovenbouw
Liederen kerst

We zijn blij dat Sinterklaas met zijn pieten ons weer hebben bezocht. Hij kwam met
paard en wagen. Althans paardje en wagentje. Dat was het neefje van Amerigo. Gelukkig
wilde hij Sinterklaas naar De Schaapskooi te brengen. Het was een gezellige dag met
elkaar. Sinterklaas bedankt voor alle cadeautjes en hulp-pieten bedankt voor het in
elkaar zetten van alle prachtige surprises. De foto’s komen zo snel mogelijk op de
website te staan.

Op de site staat ons schoollied, samen met de libdub, die door het team is gemaakt
tijdens een teambuildingsmoment. We vinden het leuk deze met u te delen.

Woensdag 12 december organiseert DEZ/NGKZ voor de 36e keer een Schooldamtoernooi.
Deze vindt plaats in de kantine van voetbalclub WHC. Om 14.00 uur is de opening. Maar
liefst 5 teams spelen mee van De Schaapskooi. We hebben er zin in. U bent van harte
welkom om te komen kijken maar in de speelzaal is het stil zolang er gespeeld wordt.
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Kerstviering

Kerst vieren we dit jaar in één kerstviering. Allemaal samen, jong en oud, met kinderen
en ouders. Hiervoor moesten we uitwijken naar een locatie met voldoende plek voor ons
allemaal. Dit is ‘Het Noorderlicht’ geworden. De kerken waar we normaal gesproken
gebruik van maken bij vieringen hadden niet voldoende capaciteit. We hopen op een
mooi kerstfeest, waarbij de echte kerstgedachte centraal staat: Gods Zoon die geboren
werd op aarde, om ons mensen te redden en te laten zien hoe wij Hem kunnen volgen.

Uitnodiging
kerstviering

Advent
Afgelopen zondag was het de eerste adventszondag. We zijn op school begonnen met
het aansteken van de eerste adventskaars.
Kerstviering
Het thema van deze viering is: Opa Knoest en een bijzonder verhaal…! Na de viering
krijgen de leerlingen, een kerstboek met sinaasappel uitgereikt. Ook zal er een kleine
attentie namens het team voor de kinderen zijn. Bij de kerstviering maken wij foto’s. Wilt
u vanwege de privacywet geen foto’s maken?
Bij de kerstviering mogen de kinderen hun jas meenemen de kerk in. Dit vanwege de vele
jassen die er anders in de kerk van de hal liggen.
Wij kijken uit naar een mooi kerstfeest!
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Vakantierooster
2019-2020

Het vakantierooster van schooljaar 2019-2020 is vastgesteld. De MR heeft ingestemd
met het rooster. De studiedagen zijn nog niet in het rooster opgenomen.
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
meivakantie
Hemelvaartsdag
2de pinksterdag
Zomervakantie

Meester Joop
van der Heide

Begin
21 oktober 2019
23 december 2019
17 februari 2020
10 april 2020
25 april 2020
21 mei 2020
1 juni 2020
20 juli 2020

eind
25 oktober 2019
3 januari 2020
21 februari 2020
13 april 2020
8 mei 2020
22 mei 2020
28 augustus 2020

Lieve ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen van De Schaapskooi te Wezep, hier
een kort, maar belangrijk bericht van meester Joop

Ik heb er lang over na gedacht en ik vind het naar u, als ouders toe, correct om het
onderstaande met u te delen. Ik hoop dat ik een kort moment van uw kostbare tijd in
beslag mag nemen.
De afgelopen twee jaar zijn anders verlopen dan ik van te voren had verwacht. Dat mag
duidelijk zijn.
Eind 2016, de dag nadat De Schaapskooi de kampioenstitel van het Schooldammen had
binnengehaald, ben ik ziek geworden. Ik heb me vanwege een longontsteking, zo bleek
later, ziek gemeld bij onze toenmalige directeur Ronald Post. Kortademig, hoestend en
proestend ging ik door het leven. Gelukkig was de huisarts bereid mij medicatie voor te
schrijven en dat zou dus uitkomst moeten kunnen bieden. Voor langere tijd was ik uit de
running. Een voorspoedig herstel zat er helaas niet in.
Halverwege het nieuwe jaar 2017 heb ik de draad op school weer voorzichtig opgepakt.
Helaas ging het kort na de zomervakantie weer mis. Opnieuw speelde een dubbele
longontsteking mij parten en zat ik noodgedwongen wederom thuis. Toen er voor de
derde keer dezelfde kwaal zich voordeed mocht ik me bij de longarts melden. “Drie is
teveel”, zo oordeelde de huisarts.
Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat de medicatie tegen de reuma mijn longen had
aangetast, met een interstitiële longafwijking, als gevolg.
Opnieuw moest ik de Kerstviering van De Schaapskooi missen en was er op een spoedig
herstel slechts weinig zicht. Geduld oefenen en proberen te werken aan conditie en
uithoudingsvermogen zo luidde het devies.
Ronald Post nam op 23 maart 2018 afscheid en Jan Limbeck, zijn opvolger, was vanaf 1
maart de directeur van De Schaapskooi. Op 21 maart, mijn dag van verjaren, kwam hij,
samen met juf Joan, mij met een kennismakings- en ziekenbezoek en een mooie bos
bloemen vereren.
Vele gesprekken met mijn vrouw, onze kinderen, familieleden, vrienden, kennissen,
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teamleden, onderwijsondersteunend personeel en ouders van school heb ik naar
hartenlust mogen voeren.
Nu het tweede jaar van ziek zijn een feit was, deed ook het UWV zijn intrede. Een
onzekere factor die ongemerkt, ongewild en onbedoeld toch altijd in je achterhoofd
meespeelt. Want, naast een onvoorspelbare toekomst op het medisch vlak, nu ook
eenzelfde onvoorspelbare toekomst op mijn maatschappelijke carrière en loopbaan.
Onzekerheid troef dus.
Het herstel liet lang op zich wachten. Dan weer was er een periode waarop ik me op
arbeid therapeutisch basis op school liet zien en dan weer moest ik het werk weer
neerleggen en weken lang ontberen.
Inmiddels zijn we bijna aan het eind van twee jaren ziekteverzuim gekomen. Eind
november 2018 had ik het gesprek met de verzekeringsarts van het UWV. Hij vertelde
dat mijn dossier uiteindelijk op de tafel van de arbeidsdeskundige zou belanden. Hij zou
bepalen in welke vorm en voor hoeveel procent ik op de werkvloer zou kunnen en
mogen terugkeren.
Dat oordeel, dat van de arbeidsdeskundige, liet niet lang op zich wachten. Vrijdagmiddag
30 november was het duidelijk.
“Meneer van der Heide”, zo sprak hij, “u bent voor 100% arbeidsongeschikt!” Kaboem!
Toen we het gesprek hadden afgerond en ik de telefoon neerlegde kwam juist op dat
moment een zwarte Citroën voorrijden. Jan Limbeck stapte uit. Van alle bezoekjes die hij
in de afgelopen tijd had afgelegd was, dit met afstand, een die precies op het juiste
moment getimed was. Hij was, zo oordeelden mijn vrouw en ik, op het goede moment
op de juiste plaats. En dat was geen toeval, dat heeft zo moeten zijn. We hebben met
elkaar een goed moment van samenzijn mogen ervaren en hebben onze “warrige”
gedachten in alle eerlijkheid mogen delen.
Afgelopen maandag, 3 december 2018, heb ik het persoonlijk aan de collega’s op school
mogen vertellen. Ook daar sloeg de boodschap in als een bom. Een donderslag bij
heldere hemel.
Alles bij elkaar betekent dit alles dat ik niet meer in functie als leerkracht van het
kindcentrum De Schaapskooi, als meester Joop, terug zal keren. Mijn werk zit erop!
Dat voelt heel dubbel. Ik had een andere afronding van mijn loopbaan verwacht en was
nog graag en van ganser harte een paar jaar met uw kind(eren) samen opgetrokken.
Maar helaas, mijn gezondheid laat het niet toe. Dat is hard, maar het is niet anders.
Ik heb er vrede mee!
Een ieder die in de afgelopen twee jaar op welke manier dan ook mij een hart onder de
riem heeft gestoken heel hartelijk dank.
Voor straks fijne feestdagen en een heel gelukkig, liefdevol en gezond 2019 toegewenst.
Het ga u goed.
Meester Joop

Jarigen

11

december

Rubia

groep

8
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12
16
16
17
19
19
20

december
december
december
december
december
december
december

Fayah
Mirjam
Feline
Jasper
Niels
Emre
Dave

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

3
2
4/5
8
1
8
2/3

We willen jullie allemaal van harte feliciteren.

Medezeggenschapsraad

Bereikbaarheid

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, kunt u naar school bellen voor een afspraak. Sandra
van den Bosch zal u 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.
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