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Agenda

Bijbelverhalen

Liederen

DVD bouw
kindcentrum

Schoolplein

Datum
3 april
9 april
12 april
19 april
19 april tot 5 mei
21-22 april

vrijdag 29 maart 2019

Activiteit
Schoolvoetbal
Spreekuur CJG
Koningsspelen
Goede Vrijdag
Meivakantie
Pasen

Week
14
15

Groep 1, 2, 2/3
De laatste dagen van Jezus
Jezus sterft

Groep 3, 4, 4/5
Liefde
Jezus zorgt

Week
14

Groep 7, 7/8, 8
Witte Donderdag

15

Groep 5/6, 6
Gevangenneming en laatste
avondmaal
Jezus is opgestaan!

Week
14-15

Groep 1, 2, 2/3
Liederen Pasen

Groep 3,4,4/5
Liederen Pasen

Week
14-15

middenbouw
Liederen Pasen

Bovenbouw
Liederen Pasen

Goede Vrijdag

Tijdens het slopen van de Goede Herderschool, de bouw van het Kindcentrum en de
opening zijn video-opnames gemaakt door Erik Stijf ( yourdvdmaker) Deze beelden zijn te
bestellen op DVD en USB-stick. De kosten hiervan zijn: DVD € 8,00 en een USB stick:
€ 16,00. Wanneer u een bestelling wilt plaatsen, kunt u een e-mail sturen naar Sandra
van den Bosch (svandenbosch@kindcentrumdeschaapskooi.nl)

Aanstaande 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.

Inrichting
schoolplein

Muziekschool

Winactie
buitensportnet

Verkeersbrigadier

Op het schoolplein worden de komende tijd een aantal speelmaterialen geplaatst. Op 9
april worden 2 pannakooien geplaatst van 8 bij 4 meter. Ook worden er 2 zandbakken
geplaatst, dit zal eind april plaatsvinden. We hopen dat de kinderen hier veel plezier aan
zullen beleven. Op termijn worden ook 2 bergingen geplaatst. De plaatsing hiervan is
afhankelijk van de vergunning, waarvan de procedure op dit moment loopt.

In maart heeft Frederik Roeland, “Meester Frederik”, de leerlingen van de bovenbouw
Djembé-les gegeven. Een groot succes. We hebben ”Zo zacht als muizen, zo hard als
olifanten” gespeeld, met zelfs een dansje erbij. Ook hebben we verschillende ritmes
geoefend en meegespeeld met bekende muziek (“The Lions sleeps tonight”, “Geronimo”
van Sheppard en “Sofia” van Alvaro Soler)!
Verder hebben de leerlingen zelf ritmes bedacht en hiermee hebben we
flink geïmproviseerd. Dit is vast in de hele school opgemerkt!
De Djembé-lessen waren een vervolg op de gitaarlessen van afgelopen november. Ook
deze werden door MEC Muziekschool verzorgd.
We hopen dat alle kinderen er van genoten hebben. Als uw zoon of dochter
geïnteresseerd is in het bespelen van een muziekinstrument, bij MEC Muziekschool is
hier een vervolg aan te geven, met als vrijblijvende kennismaking een gratis proefles.
Onze leslocatie in Wezep is in het pand van Muziekhuis Souman.

Via Goed Bezig Oldebroek is er een winactie binnen gekomen bij ons op school. We
kunnen als school een buitensportnet winnen. Het is een buitensportnet wat voor
volleybal, tennis, voetvolley en badminton gebruikt kan worden. Wij hebben ons
aangemeld voor deze winactie. We hebben immers een nieuw schoolplein waar nog wel
plaats is voor een multifunctioneel net. De winactie bevat een deelactie op social media.
Elke school krijgt een pagina die gedeeld kan worden via Facebook, Instagram, Linkedin,
Twitter, et cetera. Op basis hiervan maken we kans op dit buitensportnet. De kinderen
die meewerken in het filmpje, hebben allemaal toestemming van hun ouders gekregen
om mee te doen met deze deelactie. Nu hebben we nog jullie hulp nodig. Zodra de
winactie op social media is, willen we jullie vragen om het bericht ook te delen via social
media zodat we kans maken op dit buitensportnet!
Voor meer informatie over de winactie, zie de website: https://buitensportnet.nl

Bij deze willen wij een dringend beroep doen op u!
Per 1 mei zijn we op zoek naar één of twee verkeersbrigadiers die op maandag en/of
dinsdag om 12.00 kunnen helpen met het veilig oversteken van de leerlingen. Wie wil en
kan dan helpen?
Verkeersbrigadiers zijn écht nodig voor het veilig oversteken bij de Veluwelaan.
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Evelien Prins
(eprins@kindcentrumdeschaapskooi.nl)

Schooldammen

Oudergroep
Wezep

We zijn erg trots op onze dammers; Lars, Jasper, Jorian, Levi, Fleur, Nathan, Nicole,
Angela, Rick en Henriko. Zij hebben onder leiding van meester Janick en meester Michael
zich weer geweldig ingezet tijdens de provinciale kampioenschappen schooldammen. Het
waren spannende wedstrijden. Waarin iedereen zijn/haar uiterste best heeft gedaan.
Eén team mag door naar de halve finale DamZ!-schooldamkampioenschap van
Nederland.
We wensen Nathan, Nicole, Rick, Jorian en Levi veel succes op zaterdag 13 april in
Huissen.

Oudergroep Wezep is een groep moeders van kinderen met autisme. In samenwerking
met het CJG is deze oudergroep opgericht als klankbord/lotgenoten groep. Wij komen
om de 6-8 weken bij elkaar thuis en praten over diverse dingen waar wij tegen aan lopen
met onze kinderen. Herkenbaar, omdat we veelal dezelfde problemen hebben. Een
luisterend oor en tips krijgen is dan heel fijn.
In 2017 en 2018 hebben wij een informatie avond over autisme georganiseerd voor
ouders/opvoeders en andere belangstellenden. Deze avonden zijn toen druk bezocht,
met ruim 80 bezoekers. Daaruit blijkt dat er dus behoefte is aan uitleg over autisme.
Dit jaar willen we weer een avond organiseren. Wij willen d.m.v. een theatervoorstelling
laten zien wat voor impact autisme heeft op het gezinsleven.

Jeugdfonds
Sport en Cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur gemeente Oldebroek
Ieder kind moet kunnen sporten en culturen!
Dat is het motto van het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC). Ook de gemeente Oldebroek
vindt het belangrijk dat alle kinderen uit de gemeente kunnen sporten en aan cultuur
kunnen doen. Ze is daarom aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland.
Wat doet het Jeugdfonds Sport en Cultuur?
Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dit niet kunnen, omdat
hun ouders te weinig geld hebben, lid kunenn worden van een sport- of
cultuuraanbieder. Wij betalen de contributie rechtstreeks aan de sport- of
cultuuraanbieder en vergoeden de benodigde materialen tot een maximum van € 225,per jaar, per kind. Voor cultuur geldt een maximale bijdrage van € 425,- per kind per jaar.
Het bedrag wordt rechtstreeks op rekening van de aanbieder overgemaakt.
Wie komen in aanmerking?
Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben,
komen in aanmerking. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de
schuldsanering zitten of waarvan de ouders/verzorgers de contributie niet zelf kunnen
betalen. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.
Komt het kind in aanmerking voor een activiteitenbijdrage van de gemeente, dan
verwachten wij dat ouder hier eerst gebruik van maken.
Hoe werkt het Jeugdfonds Sport & Cultuur?
Ouders en kinderen, of de sportvereniging kunnen geen aanvraag indienen. Dit kan
alleen door een intermediair. Een intermediair is professioneel betrokken bij de
opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een leerkracht op
school, een maatschappelijk werker of een huisarts.
Na het indienen van de aanvraag wordt ernaar gestreefd om binnen drie weken alles
afgerond te hebben.
Jaarlijks wordt bekeken of uw kind(eren) voor een nieuwe bijdrage in aanmerking komen.
Meer informatie of een aanvraag indienen?
Kindcentrum De Schaapskooi steunt het Jeugdfonds Sport en Cultuur van de gemeente
Oldebroek. Evelien Prins kan uw kind(eren) aanmelden voor het Jeugdfonds. Denkt u in
aanmerking te komen voor hulp van het JFSC of kent u iemand die in aanmerking komt,
aarzel dan niet en neem contact op met de intermediair. Zij is te bereiken via 0383760808 of eprins@kindcentrumdeschaapskooi.nl
We verwijzen u ook graag naar: Folder Jeugdfonds ouders, de Spelregels van het
Jeugdfonds Oldebroek en de Ouderkaart die u ingevuld mee kunt nemen naar de
intermediair om de aanvraag snel in te kunnen dienen.

Activiteiten CJG

In mei start er weer een sociale vaardigheidstraining voor kinderen uit groep 3,4
&5 en uit groep 6,7&8. Dit wordt georganiseerd door het CJG. De kinderen
dienen voor 18 april aangemeld te worden. Voor verdere info: Zie bijlage.

Spreekuur CJG

Jarigen

31
4
5
6
6
9
9
12
12

maart
april
april
april
april
april
april
april
april

Jasmijn
Babeth
Zoë )
Layla
Myrthe
Britt
Riëtte
Jayden
Raytiëndro

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

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

We willen jullie allemaal van harte feliciteren!

Medezeggenschapsraad

Vanaf volgend schooljaar komt er een vacature vrij voor een ouderlid in de
Medezeggenschapsraad.

Wie zijn wij?
De MR bestaat uit zes leden. Leerkrachten en ouders zijn gelijk vertegenwoordigd.
Namens de ouders zitten Dominique Teunissen en Leo Tijssen in de MR. Vanuit het team
vertegenwoordigen Linda de Haan, Joan Kroese en Mirjam Blok-Rozeboom.
Wat doen we?
Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn.
Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt, is veel belangijker. Hierbij gaat
het om de belangen van ouders, kinderen en personeel van de school te behartigen.
Soms moeten er vergaderstukken gelezen worden ter voorbereiding op een vergadering
en verder vinden we het belangrijk dat er meegedacht wordt over nieuwe
ontwikkelingen.
We vergaderen ongeveer 6x per schooljaar op een doordeweekse avond.
Interesse?
Wilt u zich kandidaat stellen, dan kunt u zich aanmelden via de secretaris van de MR:
Mirjam Blok–Rozeboom of via het emailadres: mr@kindcentrumdeschaapskooi.nl
Heeft u interesse en/of nog vragen over deze vacature of wilt u eerst eens een
vergadering bijwonen, dan mag u altijd contact opnemen met de oudergeleding van de
MR of met bovenstaande gegevens.
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

Bereikbaarheid

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.

