Nieuwsbrief
10 december 2021

Inleiding
December is altijd een mooie maand op school. Een maand van verwachting zou
je het kunnen noemen. Waar het aan het begin van de maand nog draait op de
Sint en zijn Pieten, staat het grootste deel van de maand in het teken van kerst.
De tijd waar we nu in zitten, advent, is ook een periode van verwachting. De
verwachting van de komst van licht in de duisternis, de verwachting van iets
moois dat komen zal in een tijd waarin alles hopeloos lijkt. De verwachting van de
Zoon van God, die als een mensenkind, als een baby naar de wereld kwam om ons
mensen te laten zien hoeveel God de Vader van ons mensen houdt. Dat is altijd
een mooie boodschap om onze kinderen mee te geven.
Activiteiten
december
21 Kerstviering in de klassen
24 Vrije dag
25-7 jan Kerstvakantie
Liederen voor de maand december
Onderbouw
Bovenbouw
Ik neem even de tijd
In neem even de tijd
Liederen kerst
Liederen kerst

Verjaardagen
December
11

Senn

(1/2)

11

Eliza

(1/2)

12

Fayah

(6)

15

Joshua

(2/3)

16

Mirjam

(5)

16

Chelsea

(1/2)

16

Feline

(7)

17

Nina

(1)

19

Niels

(4)

20

Dave

(5/6)

22

Luca

(3)

24

Kirsten

(7)

26

David

(2/3)

De Schaapskooi en Corona
Een extra lange kerstvakantie zal het waarschijnlijk niet worden. De cijfers lijken wat positiever te worden. Op
school merken we dat Corona in Wezep een factor is om rekening mee te houden. Veel kinderen zijn de
afgelopen periode afwezig geweest. Hetzij omdat ze in quarantaine moesten, hetzij omdat ze zelf positief
getest waren, of vanwege een ‘gewone’ griep of flinke verkoudheid.
We merken dat iedereen zijn best doet om zich aan de maatregelen te houden. Daar zijn we blij mee. Dat
maakt het voor ons op school ook allemaal wat makkelijker.
De gewoonte om na de kerstvakantie samen koffie te drinken en gelukkig nieuwjaar te wensen, laten we dit
keer niet doorgaan.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Is het lastig om de contributie van de sportvereniging te betalen? Of is er geen geld voor muziekles? Het
Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! door het lesgeld en/of benodigdheden te betalen voor kinderen en
jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.
Hoe werkt het?
Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen
gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, buurtsportcoach, iemand van het sociaal
wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking
komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een
aanvraag indienen? Download dan alvast deze ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak
met de intermediair.
Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en in sommige
gevallen de benodigdheden. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan
worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.
Contact
Christelijk Kindcentrum De Schaapskooi steunt het JFSC! Evelien Prins kan uw kinderen aanmelden voor het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. U kunt altijd even langslopen of mailen: evelienprins@deakker.nu Wilt u de
aanvraag liever niet via ons laten verlopen, dan kunt u contact opnemen met het lokaal aanspreekpunt van
Goed Bezig Oldebroek. Dit is Rudolf Huberts, hij is te bereiken via rhuberts@oldebroek.nl of 038 375 8658.
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur op de website van Goed Bezig Oldebroek.
Van wie is deze fiets?
Er staat al een poosje een fiets in onze stalling. We zijn even benieuwd van wie
hij is. Het is een leuke fiets! Te mooi om altijd buiten te moeten staan. Het is
een blauwe fiets met witte bloemetjes.

Leerkracht instroomgroep gezocht
Zoals u waarschijnlijk al weet, zijn we op zoek naar een leerkracht voor de instroomgroep. Misschien kent u
iemand die een PABO-diploma heeft, affiniteit met kleuters heeft en ’s ochtends beschikbaar is. We hopen
dat u diegene met ons in contact stelt! In de bijlage vindt u de advertentie. Daarin staat alles nog eens op een
rijtje.
Kerst
Op donderdag 23 december vieren we kerst op school. Dit doen we allemaal in de eigen groep. Er worden
kerstliederen gezongen, kaarsen aangestoken en het kerstverhaal zelf zal natuurlijk niet ontbreken. We vieren
zo de geboorte van het kindje Jezus in de stal in Bethlehem. We maken er een prachtig feest van, ook met
chocolademelk met wat lekkers. Na de 23e begint voor alle kinderen de kerstvakantie.
Kerstcommissie Dorpskerk en Vredeskerk
In het kerkblad van de Dorpskerk en de Vredeskerk kun je een mooie kleurplaat voor Kerst vinden.
Deze kleurplaat mag je inkleuren en inleveren bij de brievenbussen aan de Ruitersveldweg 13 of aan
Populierenhof 7. Dit voor donderdag 23 december 2021. Als je je naam erbij schrijft en in welke kerk je zit,
zorgen wij dat jouw tekening in die kerk hangt tijdens de kerstdagen.
De kleurplaat is ook te vinden op hervormdwezep.nl of je maakt een andere mooie kerstkleurplaat. Dat mag
natuurlijk ook!
Kwink
Binnen De Schaapskooi werken we met de Sociaal-Emotionele methode Kwink. Wij willen dat uw kind met
plezier naar school gaat. Dat het geniet van een gezellige groep waarin het zich veilig en vertrouwd voelt. Dan
kan een kind helemaal zichzelf zijn en optimaal presteren. We werken daar op school hard aan. Onder andere
met de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren. Met twintig lessen per jaar en, nóg belangrijker, met
werkvormen waarmee de kinderen na de lessen het geleerde in praktijk kunnen brengen. De komende
periode werken de groepen aan de volgende lessen:
Les 6: Ik weet welke kwaliteiten ik heb en kan deze inzetten binnen de groep.
Les 7: Ik benoem kwaliteiten van klasgenoten en onderzoek hoe we deze kunnen gebruiken in de groep.
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Les 8: Ik leer technieken om rustig te worden bij heftige emoties.
Les 9: Ik weet welke gevoelens bij vriendschap horen en kan bouwen aan een vriendschap.
Les 10: Ik kan uitleggen waaróm ik bepaalde dingen doe.
Sport en bewegen
Voldoende beweging is goed voor de gezondheid en de ontwikkeling van je kind. De meeste kinderen houden
van klimmen, rennen en ontdekken. Maar soms moet je je kind daar een beetje bij helpen. Het is goed om je
kind te stimuleren om veel en gevarieerd te bewegen. Beweging is niet alleen belangrijk voor de gezondheid,
het helpt kinderen beter te concentreren en stimuleert ook de hersenen. Bovendien geeft het kinderen meer
zelfvertrouwen en eigenwaarde. De Gezondheidsraad adviseert voor kinderen om per dag 60 minuten te
bewegen. Hieronder vallen ook dagelijkse bewegingsactiviteiten zoals traplopen, boodschappen doen, in de
tuin werken of klusjes doen.
Bereikbaarheid

Medezeggenschapsraad

Mocht u de directie willen spreken, kunt u naar
bellen naar 038-3760808, of mailen naar
directieschaapskooi@deakker.nu.

Mocht u agendapunten hebben voor de MR, dan kunt u dit
mailen naar: mrschaapskooi@deakker.nu.
Oudergeleding:
Daniëlle Kragt, Dominique Teunissen, Leo Tijssen

Wanneer het dringend is en de directie ergens gelijk
van op de hoogte moet zijn, kunt u bellen met 0683012592.

Personeelsgeleding:
Joan Kroese, Linda de Haan, Corrie Meulenberg

Adventslied

KOM TOT ONS, DE WERELD WACHT
Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria 's kind.
Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan

en hemelwaarts opgestaan.

Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.
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