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Agenda

Bijbelverhalen

Liederen

Aanmelden
leerlingen

Schoolplein

Biddag

Datum
4-8 maart
12 maart
13 maart
26 maart

vrijdag 1 maart 2019

Activiteit
Hoofdluiscontrole
Spreekuur CJG
Biddag
Spreekuur CJG

Week
10
11

Groep 1, 2, 2/3
de tien geboden
bidden

Groep 3, 4, 4/5
Jezus volgen
God luistert

Week
10
11

Groep 5/6, 6
de tien geboden
bidden

Groep 7, 7/8, 8
de tien geboden
bidden

Week
10-11

Groep 1, 2, 2/3
liederen biddag

Groep 3,4,4/5
liederen biddag

Week
10-11

middenbouw
liederen biddag

Bovenbouw
liederen biddag

Voor het schooljaar 2019/2020 zijn wij bezig met de formatie. Hierbij is het belangrijk dat
wij weten hoeveel kinderen er bij ons op school komen. Wanneer u uw kind nog niet
heeft opgegeven voor dit schooljaar, vragen wij u vriendelijk dit te doen. Ook voor
volgende schooljaren is het al fijn om het aantal kinderen te weten. Mocht u in uw
omgeving mensen kennen die hun kind ook bij ons op school wil opgeven, wilt u dit dan
aan hen melden?

Zaterdag 2 maart en zaterdag 30 maart komt een aantal ouders helpen met het
beplanten van het schoolplein. Mocht u nog in de gelegenheid zijn om mee te helpen dan
bent u van harte welkom. Ook wanneer u niet de hele ochtend beschikbaar bent. We
beginnen om 8.30 uur en het duurt tot ongeveer 12.30 uur. Wij zorgen dat de koffie en
thee klaar staan.

Woensdag 13 maart as. is het Biddag voor gewas en arbeid. Het thema is: ’Wat vraag jij?’
De tekst daarbij is 1 koningen 3:1-15. Deze Biddag staan we stil bij de geschiedenis van
koning Salomo. Hij kreeg deze vraag echt. God sprak met hem en beloofde te zullen
geven waar hij om vraagt. Dan blijkt dat de jonge koning weet waar het echt om gaat. Hij
vraagt dit: een wijs en opmerkzaam hart- een hart dat luistert naar de noden van de
mensen en naar de geboden van God.

We wonen met alle kinderen de dienst bij. Deze zal gehouden worden in de Vredeskerk,
Heidepad 81. De dienst wordt geleid door ds. Pauw en begint om 09:00 uur. U wordt van
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Aan het einde van de dienst is er bij de
uitgang een collecte.

Afscheid
meester Joop

Kidz doe-dag
van Limburg
Stirum Korpsen

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het afscheid van meester Joop
op donderdag 28 maart. Helaas kan dit niet doorgaan, omdat meester Joop in de
vakantie is gevallen en daarbij zijn knie heeft gebroken. Meester Joop is afgelopen
donderdag aan zijn knie geopereerd. Hoelang het herstel duurt, is op dit moment nog
niet bekend. Het afscheidsmoment wordt daarom naar een later tijdstip verschoven. 28
maart is daarom een gewone schooldag van 8.30-12.00 en van 13.15-15.15 uur.

Na het geven van een workshop aan groep 3 en 4 organiseert de Van Limburg Stirum
Korpsen op zaterdag 23 maart een Kidz doe-dag in hun clubgebouw! Dit is een muzikale
dag voor alle basisschoolkinderen van groep 1 tot en met groep 8. De dag zal bestaan uit
muzikale spelletjes, samen muziek maken, marcheren, gezamenlijk eten. De dag wordt
afgesloten met een concert voor de ouders. Een dag die in het teken staat van muziek en
samenwerken!
De kinderen mogen allemaal een vriendje of vriendinnetje meenemen. De dag zal duren
van 12u tot 15u. Voor meer informatie en aanmelden: www.vlskorpsen.nl/kidz-doe-dag.
Hopelijk zien de muzikanten jou op 23 maart!

Ouderraad

Recent hebben wij een vergadering van de ouderraad gehad en hebben we onze
gedachten terug laten gaan over o.a de opening van het schooljaar, het nationaal
schoolontbijt, sinterklaas, en de kerstbrunch. Kort maar krachtig komt het erop neer dat
het met de juiste voorbereidingen allemaal prima mocht verlopen . Vooral op de opening
van onze nieuwe school kijken wij met veel plezier terug.
De worstactie had dankzij de inzet van vele kinderen en ouders een hele mooie
opbrengst van 835 euro. Destiny uit groep 1 heeft het meeste opgehaald en heeft dan
ook een leuke beloning van ons gekregen. Wij zijn ondertussen druk bezig om een leuke
bestemming te bedenken van de opbrengst. Uiteraard laten wij jullie dat nog weten.
We hebben nog wel een vraag aan alle vaders, opa's, ooms, broers etc........ of ze een
ochtend mee kunnen helpen met oud papier ophalen?

Voor 15 juni zoeken wij nog 1 vrijwilliger en voor 7 december nog 2 vrijwilligers. De
werktijden zijn van 08:00 tot 13:00.
Wie ons kan en wil helpen, graag even contact opnemen met Henrieke ten Hove of
Nelleke Polinder.

Spreekuur CJG

Jarigen
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Ruben
Danique
Julie
Reinout
Stijn
Thijs
Luka
Gerbe
Rafael
Cecyl
Lana
Nick
Fleur

We willen jullie allemaal van harte feliciteren!
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Verkeersveiligheid

Medezeggenschapsraad

Bereikbaarheid

Afgelopen week hebben we twee wijkagenten op school gehad om de verkeerssituatie
voor de school te bespreken. De komende tijd gaan we in overleg met de gemeente om
ervoor te zorgen dat er een zo veilig mogelijke situatie ontstaat. In de volgende
nieuwsbrief hoort u meer.

Woensdag 6 maart staat een MR vergadering gepland. 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
 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.

