Nieuwsbrief
1 oktober 2021

Inleiding
Wat een gezellige dag hebben we gisteren gehad. Het was fijn om al die kinderen, ouders,
opa’s en oma’s weer op het scholplein te zien. De kinderen hebben 3 mooie kunstwerken
gemaakt, allemaal in het kader van Beeldende vakken, Cultuur en Techniek (BCT). Ze
mogen trots zijn op het resultaat. De nieuwsbrief staat weer aardig vol. Veel leesplezier
gewenst!
Activiteiten
Oktober
5 t/m 15 Kinderboekenweek
18 t/m 22 Herfstvakantie
27 Informatie avond
November
3 Dankdag
4 & 5 Studiedag (kinderen vrij)

Verjaardagen
Oktober
2

Marcus

(8)

4

Quinn

(7)

5

Cacharel

(6)

5

Destiny

(3)

7

Roselinde

(8)

9

Lieke

(3)

9

Anna

(5/6)

14

Ruben

(1/2)

17

Roy

(1/2)

17

Hadassa

(4)

Liederen voor de maand oktober
Onderbouw
Als je veel van iemand houdt

Bovenbouw
U bent Heer over al wat leeft – Adonai (opwekking 669)

Ouderportaal
Wanneer u geen inloggegevens heeft voor het ouderportaal, zou u dan contact op willen nemen met de
administratie? U kunt een e-mail sturen naar Manouk Wessels, manoukwessels@deakker.nu.
Luizenpluizen…
Er zijn in meerdere groepen luizen geconstateerd. We willen u vriendelijk verzoeken om uw kinderen de komende
weken regelmatig even te controleren en, indien nodig, te behandelen. Op deze website vindt u nuttige informatie
over hoe je het beste te werk kunt gaan.
Informatieavond
De informatieavond vindt plaats op 27 oktober 2021. Verdere informatie ontvangt u binnenkort. Wilt u deze datum in uw
agenda zetten, we hopen dat veel ouders hierbij aanwezig zullen zijn.
Kinderboekenweek
Elk jaar geven we aandacht aan de Kinderboekenweek om het lezen te stimuleren. Dit jaar is het thema: worden wat
je wil! Op school leren alle kinderen het lied “Worden wat je wil".
We gaan werken over beroepen, maar vooral met boeken! Ook zullen er verschillende mensen worden uitgenodigd
om wat te vertellen over hun beroep. Zo kunnen we vertellen dat de burgermeester en de wethouder komen om te
vertellen over hun beroep.
Ook gaan leerlingen uit de bovenbouw de kinderen uit de onderbouw voorlezen, juffen en meesters lezen voor, en de
bovenbouw krijgt een dichter op bezoek n.a.v. de Schrijversmaand.

Op dinsdag 5 oktober vindt de opening van de Kinderboekenweek plaats. Deze opening is voor de groepen 1 tot en
met 5. De kinderen mogen 5 oktober verkleed naar school als iemand die ze wel later willen worden (denk aan
brandweerman, verpleegster, boswachter etc).
Op woensdag 13 oktober wordt er in de groepen 3 tot en met 5 een boekenbeurs georganiseerd. Zo heeft uw kind
voor de herfstvakantie weer een nieuw boek om te lezen. Wat is de bedoeling? Uw kind neemt een boek of boeken
mee naar school wat hij of zij al gelezen heeft. Deze boeken gaan we blijvend ruilen met elkaar, dus laat uw kind er
wel goed over nadenken of hij of zij het boek wel echt kwijt wil... Thuis mag er een kaartje bij gemaakt worden
waarom dit boek echt leuk is en waarom de ander het moet gaan lezen. Het kan alleen lukken wanneer iedereen
minstens een boek bij zich heeft! Het doel is dat iedereen minstens 1 ander boek weer mee naar huis neemt om te
lezen in de herfstvakantie!
Wanneer hogere groepen ook een boekenbeurs organiseren in de groep, krijgt u daar via Social Schools bericht over.
Zij zijn namelijk ook druk bezig met schrijversmaand. Vrijdag 15 oktober komt de dichter Pim Lammers bij hen op
bezoek.
Veel leesplezier... thuis en op school!
Startactiviteit
Vrijdag 17 september was de startactiviteit van de ouderraad. We kunnen zeggen dat dit een groot succes was! Er
was een grote opkomst, ondanks de regen. Onderweg werden de nat geregende kinderen en ouders vermaakt door
de juffen en meesters. Bij elke stopplek kregen de kinderen een woord om vervolgens een zin te maken. Safira (groep
3) en haar zusje Luna (groep 2) zijn de winnaars geworden. Ook is er gezellig samen gegeten.
We willen de ouderraad bedanken voor het organiseren van deze succesvolle startactiviteit!

Kinderpostzegelactie
De kinderen van groep 7 gaan weer de buurt en de familie rond om kinderpostzegels te verkopen. Dit jaar is het
thema ‘Geef meer kracht’.
De gebeurtenissen van de afgelopen jaren hebben ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen
basisschoolkinderen in Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken
met armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale
problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school
en sociale contacten worden steeds meer zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar bij de Kinderpostzegelactie extra
aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen. We hopen dat u meedoet!
Goed Bezig Oldebroek start na de herfstvakantie met Extra Gym +.
Kinderen met (beginnend) overgewicht kunnen 15 weken lang twee keer per week gratis sporten onder leiding van
een buurtsportcoach van Goed Bezig Oldebroek. Het eerste beweegmoment is bij Extra Gym op dinsdag. Het tweede
beweegmoment is bij Extra Gym + op donderdag. En daarnaast gaan de kinderen aan de slag met de gezonde leefstijl
van de erkende interventie “FitGaaf!” (www.fitgaaf.nl) Hierbij komen thema's als gezonde voeding, bewegen en
slapen langs om meer inzicht te geven in gezonde leefstijl. In deze 15 weken nodigen we ouders/verzorgers uit voor
een bijeenkomst over gezonde voeding en beweging . Ook is er een afsluitende bijeenkomst om het programma af te
ronden en te evalueren. Met Extra Gym + willen we de kinderen in een veilige omgeving het plezier van samen
bewegen laten ervaren.
Wie?
Voor kinderen uit groep 4, 5 en 6 en/of naar aanleiding van observatie van de vakleerkracht
Wanneer?
Dinsdag (Kamphal) en donderdag (Erica Terpstrahal) van 15:30 – 16:30 uur
Vragen of aanmelden?
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Stel ze gerust aan de IB’er van de school of neemt contact op met Ingrid Bijker van Goed Bezig Oldebroek via
IBijker@oldebroek.nl.

Gevonden voorwerpen
Op de bovenverdieping liggen verschillende gevonden voorwerpen; nog meer dan op de foto.
Mist u iets, kom even kijken. Na de herfstvakantie maken we schoonschip.

Worden wat je wil!
Het is weer zover, de Kinderboekenweek komt er aan!
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent
in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder
kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen
worden.
Tijdens deze Kinderboekenweek lezen kinderen over allerlei beroepen. Op school en in de bibliotheek wordt er veel
aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Veel lezen en samen praten over wat je worden wil, dromen over later!
Kom op woensdagmiddag 6 oktober voor een spannende speeddate naar de bibliotheek in Wezep (Mariënrade 3).
Je mag dan een journaliste, een prof-voetbalster van FC Twente, een brandweerman of -vrouw, een politieagent,
een boswachter en natuurlijk ook de bibliotheekmedewerker het hemd van het lijf vragen. De middag duurt van 14
tot 16 uur.
Veel plezier tijdens de Kinderboekenweek!

Mieke Messie

Komende week weer een After School
Afgelopen woensdag was het weer te slecht voor een after school. Hopelijk kunnen we komende woensdag weer een
mooi spelmoment organiseren voor kinderen van De Schaapskooi. Van 14:00 uur tot 15:00 uur!

Bereikbaarheid

Medezeggenschapsraad

Mocht u de directie willen spreken, kunt u naar bellen naar
038-3760808, of mailen naar
directieschaapskooi@deakker.nu.
Wanneer het dringend is en de directie ergens gelijk van op
de hoogte moet zijn, kunt u bellen met 06-83012592.

Mocht u agendapunten hebben voor de MR, dan kunt u dit
mailen naar: mrschaapskooi@deakker.nu.
Oudergeleding:
Daniëlle Kragt, Dominique Teunissen, Leo Tijssen
Personeelsgeleding:
Joan Kroese, Linda de Haan, Corrie Meulenberg
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