Nieuwsbrief
15 oktober 2021

Inleiding
En toen was het al weer herfstvakantie! De kinderen zijn vrij. Ze mogen genieten van
vrije tijd en ’s morgens lekker uitslapen. Hopelijk geldt voor u de komende week ook
dat u even lekker kunt genieten van tijd samen uw kinderen en misschien wel extra
vrije tijd. We hopen alle kinderen weer gezond en wel weer te zien op maandag 25
oktober.
Activiteiten
Oktober
18 t/m 22 Herfstvakantie
27 Informatie avond
25 t/m 29 Hoofdluis controle
November
3 Dankdag
4 & 5 Studiedag (kinderen vrij)
Onderbouw
Als je veel van iemand houdt

Liederen voor de maand oktober
Bovenbouw

Verjaardagen
Oktober
17

Roy

(1/2)

17

Hadassa

(4)

18

Levi

(7)

19

Martijn

(6)

19

Milan

(4)

20

Lente

(6)

21

Melissa

(8)

25

Rick

(8)

27

Jorik

(5)

30

Joshua

(7)

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

Netflix-serie Squid game
Misschien heeft u er al van gehoord, de nieuwe serie op Netflix ‘Squid game’. Het is een Zuid-Koreaanse serie,
waarin mensen die schulden hebben een dodelijk spel spelen, om zo een groot geldbedrag te winnen. Het spel
bestaat uit allemaal verschillende kinderspelen, allemaal met een dodelijke afloop voor de verliezers. De beelden
zijn behoorlijk gruwelijk en, in onze ogen, zeer ongeschikt voor jeugdige kijkers. Ook de verbinding van
kinderspelletjes (zoals het spel ‘Annemaria koekoek’) aan de gruwelijke manier waarop verliezers aan hun einde
komen, is in onze ogen erg ongewenst. We horen van veel kanten dat het, ondanks dat het bedoeld is voor
kijkers ouder dan 16 jaar, heel erg populair is onder kinderen. Dat is de reden dat we u willen waarschuwen om
hier alert op te zijn. Op school zullen we kinderen die elementen uit de ‘Squid game’ op het plein naspelen,
hierop aanspreken.
Medezeggenschapsraad “Kindcentrum de Schaapskooi”
In de bijlage vindt u meer informatie over de medezeggenschapsraad.
Informatieavond
De informatieavond vindt plaats op 27 oktober 2021. U krijgt een rondleiding van uw eigen kinderen, zij leggen uit
hoe ze werken en laten u de klas en de materialen zien. De leerkracht is in de groep aanwezig om eventuele extra
vragen te beantwoorden en kinderen die het rondleiden toch een beetje lastig vinden wat voort te helpen. Er zijn 3
rondes, zodat we niet alle ouders tegelijkertijd in de school hebben.
De tijdsindeling is als volgt:
18:15 - 18:45 uur: Gezinnen waarvan de achternaam begint met A t/m H
18:45 – 19:15 uur: Gezinnen waarvan de achternaam begint met I t/m O
19:15 – 19:45 uur: Gezinnen waarvan de achternaam begint met P t/m Z
Als u meerdere kinderen heeft, mag u, binnen het aangegeven tijdvak, zelf de volgorde bepalen waarin u de
verschillende groepen bezoekt. Bij grote gezinnen is het geen probleem als u het tijdvak wat overschrijdt.

Inzamelactie voor “De Tweede Mijl” op dankdag 3 november a.s.
Ook dit jaar willen wij als school een inzamelactie houden voor “De Tweede Mijl”.
De Tweede Mijl biedt op basis van christelijke naastenliefde hulp aan gemiddeld 125 bezoekers per dag.
Deze bezoekers hebben veelal te maken met dak- en thuisloosheid, verslaving en vormen van psychische
stoornis.
Drie keer per week staat de deur van het inloophuis in de Amsterdamse Jordaan voor deze groep open, zij
kunnen dan terecht voor eten, drinken, een luisterend oor en gezelligheid. Ook kunnen zij douchen en hun vuile
kleding inruilen voor schone kleding.
Hier het lijstje van veelgebruikte goederen en etenswaren:
•
•
•
•
•
•
•

Koffie
Thee
Suikerklontjes
Koffiemelk
Soep in blik
Pakjes soep
Allesreiniger

•
•
•
•
•
•
•

Afwasmiddel
Wc-papier
Scheermesjes voor eenmalig gebruik
Scheerschuim
Paracetamol
Boterhamzakjes
Vuilniszakken

Wij willen deze spullen op school inzamelen en doorgeven aan de diakonie van de Vredeskerk. De spullen
kunnen op Dankdag, in de groep van uw kind, worden ingeleverd. Wij zorgen ervoor dat ze op de goede plek
komen.
Bij voorbaat dank!
Ook kunt u spullen inleveren in de hal van de Hoeksteen en de Vredeskerk of in de torenkamer van de Dorpskerk.

CJG Brussengroep
Binnenkort start er weer een brussengroep vanuit het CJG. Dit is een groep voor kinderen met een broer of zus
die wat anders is, omdat hij/zij bijvoorbeeld AHDH, autisme of Syndroom van Down heeft. Tijdens de
bijeenkomsten kunnen brussen ervaringen met elkaar delen, informatie krijgen over wat er met hun broer of zus
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aan de hand is en leren hoe met de thuissituatie om te gaan. Doel van deze groep is het vinden van erkenning en
herkenning, het krijgen van steun, het leren van vaardigheden in de omgang met de bijzondere broer of zus en
het uitwisselen van ervaringen. In de bijlage vindt u de flyer.
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.
Wanneer?
Dinsdag (Kamphal) en donderdag (Erica Terpstrahal) van 15:30 – 16:30 uur
Vragen of aanmelden?
Neem contact op met Ingrid Bijker van Goed Bezig Oldebroek via IBijker@oldebroek.nl.
Groepsles ‘Maak samen muziek’
Na de herfstvakantie willen we bij MEC Muziek weer starten met een AMV cursus " Maak Samen Muziek".
Voor opgave en meer informatie ga naar https://forms.gle/S2bDqVFiBmDfmHUBA.
Vakantiebijbelfeest vrijdag 22 oktober
In de bijlage vindt u meer informatie over het vakantiebijbelfeest.
Bericht van de ouderraad.
De ouderraad organiseert weer een actie t.b.v. een goed doel. Vanwege het grote succes van vorig jaar willen we
opnieuw een stroopwafelactie houden in samenwerking met Markus & Markus Stroopwafels. De actie is bedoeld
om geld in te zamelen voor twee goede doelen.
Kinderboerderij de Voskuilerhoeve
De kinderboerderij heeft in de loop der jaren al veel kinderen uit de omgeving ontvangen. Zij hopen met de
opbrengst van deze actie veranderingen aan te brengen aan het caviahok, zodat de kinderen de cavia’s beter
kunnen aaien.
Martine Kragt
Martine is uitgezonden naar Egypte. Zij werkt in Aswan in een zendingsziekenhuis. Daar helpt ze met het
opleiden van verpleegkundigen en bij het opzetten van thuiszorg voor ouderen. Het ziekenhuis probeert het
Evangelie te delen door er voor alle mensen uit de bevolking te zijn.
Uw zoon/dochter heeft vandaag een papier meegekregen met daarop alle informatie. We hopen op een goede
opbrengst. Helpt u mee?

Christelijk Kindcentrum De Schaapskooi | Veluwelaan 8 | 8091 ER Wezep | directieschaapskooi@deakker.nu | 038-3760808
Postbus 53 | 8090 AB Wezep

Activiteitenaanbod Goed Bezig
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u het activiteitenaanbod van Goed bezig voor na de herfstvakantie. De
digitale posters zijn interactief, zodat u (als u iets leuks ziet) uw kinderen meteen kunt opgeven.
Kinderdienst Vredeskerk met Marcel en Lydia Zimmer
Op D.V. zondag 24 oktober om 16.00 is er een kinderdienst in de Vredeskerk met Marcel en Lydia Zimmer! De
kerk is om 15.30 open en dit optreden zal een uurtje duren. In deze dienst zijn er max. 250 bezoekers welkom.
Aanmelden is niet nodig. Kom ook en neem je vriendje of vriendinnetje mee!!
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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