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Agenda

Bijbelverhalen

Liederen

Vakantierooster
2019-2020

Datum
13-17 mei
20-23 mei
24 mei
28 mei
29 mei
30 mei
31 mei
4 juni
6 juni

vrijdag 10 mei 2019

Activiteit
Hoofdluiscontrole
Avondvierdaagse
Vergaderdag (leerlingen vrij)
Schoolfotograaf
Studiedag (leerlingen vrij
Hemelvaartsdag
Vrije dag
Schoonmaak
Schoonmaak

Week
20
21

Groep 1, 2, 2/3
Jezus’ kracht
Jezus zorgt voor iedereen

Groep 3, 4, 4/5
Opstand
In de woestijn

Week
20
21

Groep 5/6, 6
Jezus
Aan het werk

Groep 7, 7/8, 8
De bergrede
Geen zorgen voor morgen

Week
20/21

Groep 1, 2, 2/3
herhaling

Groep 3,4,4/5
Psalm 81: 11 OB: Ik, ik ben de Heer

Week
20/21

Groep 5/6, 6
Opw. 638: Prijs Adonai

Groep 7, 7/8, 8
Opw. 160: Don’t build your house on
the sandy land

Het vakantierooster van schooljaar 2019-2020 is al een tijdje geleden vastgesteld en mt u
gedeeld. Hierbij brengen we deze nogmaals bij u onder de aandacht. De studiedagen zijn
nog niet in het rooster opgenomen. Deze ontvangt u binnenkort.
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2de Pinksterdag
Zomervakantie

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

Buitenspeeldag

Op woensdag 15 mei zal er een Buitenspeeldag plaatsvinden op en rondom het
schoolplein, georganiseerd door Goed Bezig Oldebroek. Een cadeau van de gemeente na
de opening van ons nieuwe gebouw. Hierbij staan verschillende activiteiten klaar voor de
kinderen. Deze ochtend beginnen we niet op het plein maar gelijk in de klas. De kinderen
zijn om 8.25 uur welkom op school. Dus kom niet te vroeg!
Het ochtendprogramma is alleen voor kinderen van de Schaapskooi. Om 08:45 uur
starten de kinderen van de onderbouw met buitenspelen. Om 10:30 uur zijn de kinderen
van de bovenbouw aan de beurt. Bij een aantal activiteiten zal er gespeeld worden met
water. Zorg ervoor dat uw kind sportieve kleding draagt die eventueel nat mag worden.
’s Middagskunnen de kinderen ook weer komen buitenspelen met een vriendje of
vriendinnetje! Alle kinderen die in groep 1 t/m 8 zitten zijn welkom! Om 13:30 uur gaan
we beginnen met de eerste spelletjes en het zal duren tot ongeveer 15:00 uur. Ook bij
deze spelletjes zal er worden gespeeld met water.

Paasviering

De week voor de meivakantie hebben wij op school gezamenlijk het Paasfeest gevierd
met iedereen.
Tijdens deze gelegenheid stond de volgende Bijbeltekst centraal “Jij bent zo kostbaar in
Mijn ogen, zo waardevol en Ik houd zoveel van je !” – Jesaja 43 : 4.
Wij hebben tijdens de Paasviering verschillende liederen gezongen die te maken hebben
met de kruisiging van Jezus en Zijn Opstanding. De kleutergroepen hebben een boekje
mee naar huis gekregen. Hierin kunt u de liedjes terugvinden die de kinderen hebben
gezongen met de Paasviering. Ook hebben ze een zakje gekregen met een hartje van het
thema, een paaseitje en een bloembolletje erin. Dit bolletje kunt u samen met het kind in
een potje grond stoppen. Er zal al snel nieuw leven verschijnen, in de vorm van een
plantje en/of bloempje.
De bovenbouw heeft na de Paasviering nog een opdracht in de klas vervuld. De kinderen
kregen allemaal een hart en mochten hierop goede eigenschappen van elkaar opschrijven.
Op deze manier kon elk kind lezen waarom hij/zij geliefd door God is.

Spreekuur CJG

Jarigen

11
12
13
13
13
14
14
17
19
19
20
20
20
21
21

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

Emma
Milan
Indy
Kay
Rein
Lisanne
Floris
Rowin
Maudi
Paige
Esmee
Jelle
Rosalie
Anne-Sophie
Levi

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

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

We willen jullie allemaal van harte feliciteren!

Medezeggenschapsraad

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.

