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Van de directie

MR

Deze nieuwsbrief verschijnt op de dag van de
leerkracht. Een dag waarop het bestuur van Ieder Kind
Telt de leerkrachten, maar ook de andere
medewerkers extra in het zonnetje wil zetten.
Juist omdat iedere medewerker telt en de inzet van
een ieder bijzonder gewaardeerd wordt. Wij blijven
ons met volle energie inzetten voor de kinderen op de
Schaapskooi.

De MR heeft 1 oktober vergaderd en heeft de
activiteiten van dit schooljaar besproken. Belangrijke
thema’s dit schooljaar zijn het coöperatief leren,
aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen en
het ontwikkelen van nieuwe plannen voor de
toekomst die in het schoolplan beschreven zullen
worden.

Muziekimpuls
Personele zaken
Op 1 november zal juf Joke van de Merwe met
officieel met pensioen gaan. Dat betekent zeker nog
niet dat ze het onderwijs helemaal gaat verlaten.
Juf Joke werkt momenteel als invalleerkracht in de
invalpool van Stichting Ieder Kind Telt en zal ook na
1 november als invalleerkracht via Onderwijsbureau
Twente beschikbaar blijven. De afgelopen weken
hebben wij meerdere keren dankbaar gebruik kunnen
maken van de inzet van juf Joke en ook de komende
weken staat zij nog een aantal keer ingeboekt voor
invalwerk op De Schaapskooi. Als team zullen wij
aandacht besteden aan haar pensionering.
Juf Joke heeft een jaar geleden het afscheid van haar
laatste vaste groep gevierd door met haar groep een
bezoek te brengen aan de Fundatie in Zwolle.
Ook voor juf Dineke Hospers nadert het afscheid.
Juf Dineke gaat per 1 december met pensioen.
Zij zal tot 1 december een aantal dagen werkzaam zijn
in groep 3, 4 en 5. Als team zullen wij eind november
afscheid van haar nemen. Ook het afscheid van de
leerlingen zullen we ook niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Het afscheid van de leerlingen wil juf Dineke
graag combineren met de kerstviering op
donderdagavond 20 december. Hoe de viering eruit
ziet blijft nog even een verrassing.

De Schaapskooi start vanaf dit schooljaar
een 3-jarig traject om het
muziekonderwijs een flinke update te
geven. Wij willen toewerken naar een
duidelijke doorgaande lijn en kinderen
enthousiast maken voor muziek. Wij hebben gekozen
voor een nieuwe muziekmethode “1,2,3 Zing” en
krijgen begeleiding van muziekdocent Hilde Drees van
Kaliber Kunstenschool. Zij zal leerkrachten coachen en
ons ondersteunen bij muziekactiviteiten in de school.
Zo wordt er later in het schooljaar voor groep 1 en 2
een Kuuknconcert georganiseerd in samenwerking
met muziekvereniging KSW en zal groep 5 deelnemen
aan het project Windkracht. Meer informatie hierover
volgt nog.
Vrijdagochtend 2 november van 11.30 -12.00 uur
willen wij het muziekimpuls traject feestelijk openen
in de centrale hal met alle kinderen van groep 1 t/m 8.
Alle kinderen mogen iets meenemen om op te
trommelen, bijvoorbeeld een emmer met een pollepel
of een oude pan.
Ouders zijn van harte welkom om deze opening mee te
beleven!

Frederiek Rouwenhorst loopt op dinsdag stage
(2de jaars Pabo) in groep 1a/2a. Vorig schooljaar heeft
ze haar stage gelopen in groep 3 op De Schaapskooi.
Van harte welkom terug!
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Kinderpostzegels
Dit jaar heeft De Schaapskooi niet meegedaan met de
actie kinderpostzegels. Jaarlijks krijgen wij van veel
verschillende goede doelen het verzoek om ons in te
zetten voor hun doel. Voor de zomervakantie hebben
wij besloten om een aantal zaken het komende jaar
anders te organiseren. Zo verzamelen wij geen
zendingsgeld meer in en hebben wij niet
deelgenomen aan de actie kinderpostzegels om later
in het schooljaar een gerichte actie voor één of
meerdere goede doelen te organiseren. Enkele ouders
hebben al goede doelen aangereikt en hebben ook
aangegeven wel mee te willen denken bij het
organiseren van een actie.

Start kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober was de start
van de Kinderboekenweek.
Wij begonnen de dag al dansend
met alle leerlingen en het zingen
van het lied “Kom erbij”. In de
groepen wordt aan het thema vriendschap en leuke
dingen rondom lezen veel aandacht aan besteedt.
Wij kunnen het belang van veel lezen en veel
voorlezen niet voldoende benadrukken. Maakt u juist
ook in deze weken tij voor uw kind(eren) vrij om voor
te lezen?

Decoreerouders
De decoreerouders hebben de
school weer omgetoverd in
herfstkleuren.
Met het zonnetje wat blijft schijnen
krijgen deze herfsttooien een
bijzondere kleur. Bedankt ouders!
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Voorleeswedstrijd 19 oktober
Het is ieder jaar weer
spannend om aan de
voorleeswedstrijd mee te
doen. De winnaars van de
voorrondes wensen wij vrijdag 19 oktober veel
(voor)leesplezier toe.

Kunstuitleen groep 3
Joes en Wesley uit groep 3 zijn met de klassenmoeder
naar de kunstuitleen op de Wingerd geweest.
Samen met kinderen naar een kunstwerk kijken en
erover praten, leidt tot verwondering en verbeelding
bij kinderen. Een mooie gelegenheid om leerlingen in
aanraking te laten komen met beeldende kunst,
gewoon eenvoudig binnen de muren van school.
Joes en Wesley hebben
samen “het blauwe paard”
uitgezocht, omdat ze de
kleuren zo mooi vonden!

De opbrengst van de collecte tijdens de startdienst,
voor Marlies Leong Hartkamp is € 66,30. Bedankt voor
uw gift.
De klassenouders voor groep 1b/2b zijn Mariska
Huijssoon en Linda Meenhuis. Alvast bedankt voor
jullie inzet!
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Kind op Maandag

Kalender

Week 41 08/10 - 12/10
Pas op!
Breekbaar Exodus 19, Exodus 20: 1-17 en
Exodus 31: 18
Tien geboden krijgt Mozes van God, op twee stenen
tafelen. Tien aanwijzingen die helpen op weg naar het
beloofde land. Het is een kostbaar verbond, maar ook
een breekbaar verbond. Je moet er zuinig op zijn!

19 oktober

30 oktober
2 november

-

Week 42/43 15/10 - 26/10
Hoe kun je dat nou doen?
Exodus 32: 1-20 en Exodus 34
Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet hij
dat de Israëlieten een gouden kalf hebben gemaakt
als afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou doen? Uit
verontwaardiging gooit hij de stenen tafelen kapot.
Maar het verbond is niet voorbij: God geeft Mozes
opnieuw zijn tien woorden van leven.

15 november
20 november

-

22 november
27 november
27 november
29 november
30 november

-

10 december
20 december
21 december
24 dec. t/m 4 jan.
7 januari

-

-

22 t/m 26 oktober 29 oktober
-

voorleeswedstrijd
leerlingen 14.00 u vrij
herfstvakantie
leerlingen gr. 1 & 2
zijn vrij
luizencontrole
11.30 – 12.00 uur
opening muziekimpuls
lootjes trekken
studiedag, alle
leerlingen zijn vrij
10-min. gesprekken
schoen zetten
10 min. gesprekken
afscheid juf Dineke
Sinterklaas komt!
gr. 5 t/m 8 14.00 u vrij
Hellendoorns dictee
Kerstviering
gr. 5 t/m 8 12.00 u vrij
kerstvakantie
luizencontrole

Met vriendelijke groet,
Team “De Schaapskooi”
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