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Agenda

Bijbelverhalen

Liederen

15 maart
landelijke
staking
Voorlees
kampioen

GEO-battle

Datum
18-22 februari
25 februari
28 februari
4-8 maart
13 maart

vrijdag 15 februari 2019

Activiteit
voorjaarsvakantie
10 minuten gesprekken groep 1-7
10 minuten gesprekken groep 1-7
hoofdluiscontrole
biddag

Week
9

Groep 1, 2, 2/3
Jezus

Groep 3, 4, 4/5
Plagen in Egypte

Week
9

Groep 5/6, 6
Omzwervingen

Groep 7, 7/8, 8
Jezus vraagt geloof

Week
9

Groep 1, 2, 2/3
Kleine witte duif

Groep 3,4,4/5
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo
machtig

Week
9

middenbouw
Opw. 404: Wij gaan op weg
met brandend hart

Bovenbouw
Oke4kids: Bouw je leven op de Rots

Vrijdag 15 maart wordt er een landelijke stakingsdag georganiseerd. Alhoewel wij de
roep om een eerlijke en beter salaris en verlaging van de werkdruk onderschrijven,
hebben wij ervoor gekozen om deze dag niet te staken. Dit in verband met de
onderhandelingen die nog steeds plaatsvinden tussen vakbonden en minister.

Voor Levi Kanis was het woensdag een drukke dag. ’s Middags deed hij mee aan
schooldammen en ’s avonds mocht hij meedoen aan de voorleeswedstrijd. Hij heeft heel
goed voorgelezen. Hij nam het publiek mee in het verhaal, had een goede intonatie en
keek naar het publiek. Levi las voor uit ’Het leven van een loser’ ,geschreven door Jeff
Kinney. Dit is een komisch boek met herkenbare situaties op een middelbare school.
Levi heeft fantastisch voorgelezen en is voorleeskampioen geworden van de gemeente
Oldebroek. Op 13 maart mag hij door naar de halve finale.
Levi, van harte gefeliciteerd!

Dinsdagmiddag 12 februari hebben drie teams meegedaan aan de GEO-battle op het
Agnietencollege.
De leerlingen van groep 8 kregen allerlei opdrachten op het gebied van aardrijkskunde.

Veel gebieden en steden werden herkend en konden ook met Google Maps precies
opgezocht worden.
De derde prijs ging mee naar De Schaapskooi: Twee mooie Bosatlassen.
Gefeliciteerd!

Schooldammen

Afscheid
meester Joop

Bibliotheek

Twee teams van De Schaapskooi mochten door naar de halve finale schooldammen
Overijssel. En wat zijn we blij om te kunnen vertellen dat beide teams doorgaan naar de
finale schooldammen in Overijssel. Het was een spannende middag, waarin uiterste
concentratie nodig was. Nathan, Rick, Nicole, Jasper, Angela, Fleur, Lars, Jorian, Henriko
en Levi hebben zich geweldig ingezet. Tot op het laatst bleef het spannend of we door
gingen.
Woensdag 20 maart mogen we ons weer inzetten. Succes allemaal!

Donderdag 28 maart neemt meester Joop afscheid. Dit zal een feestelijke dag worden.
Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie.
Deze dag is een verlengde schooldag en zijn alle kinderen om 14.00 uur vrij. De
instroomgroep. Hierover bent u afgelopen maandag over geïnformeerd. Van 15.30-17.30
uur wordt een receptie gehouden, u ontvangt hier binnenkort een uitnodiging voor.

Een mooi boek voor weinig!
Vanaf vrijdag 8 februari is er bij de plaatselijke boekhandel een
prachtig boek te koop voor slechts € 2,50!
Misschien heeft u dit boek vroeger ook verslonden!

Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman
De Bibliotheek op School staat voor leesplezier!
De Bibliotheek Noord-Veluwe staat boordenvol leesplezier. Ook op school kan uw kind
heerlijke verhalen vinden. Thuis kunt u daar steentje aan bijdragen door uw kind dit boek
cadeau te geven!
Wie meer leest wordt beter in taal. Dit klinkt niet alleen logisch, het is ook echt zo. Meer
lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica,
begrijpend lezen en schrijven.
Mieke Messie
Leesconsulent

Aankomsttijd
school en open
inloop

Het gebeurt regelmatig dat kinderen rond 8.00 uur al bij school staan te wachten om het
schoolplein op te mogen. Dit kan voor onveilige situaties zorgen, omdat bij het hek dan
nog geen toezicht is. De leerkrachten komen om 8.15 uur bij het hek en op het
schoolplein. Wij vragen u vriendelijk om uw kind later naar school te sturen, zodat zij niet
eerder dan 8.15 uur bij school aankomen.
Ook zien wij veel ouders en kleuters om 8.15 uur bij de groep staan. De leerkracht komt
om 8.20 uur in de groep. Ook hiervoor vragen wij uw medewerking en verzoeken wij u
vriendelijk niet eerder dan 8.20 uur bij de groep uw kind te brengen.
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Eva
Tijmen
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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 deze te bereiken op 06-83012592.

