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Van de directie
De eerste 7 weken van dit schooljaar zijn voorbij
gevlogen. De laatste 2 weken zijn er veel activiteiten
geweest waar de leerlingen aan hebben
deelgenomen. Er zijn ondertussen ook verkiezingen
geweest voor de leerlingenraad, in het volgende
schoolnieuws krijgt u daar meer informatie over.

Zendingsproject Zambia 2017

En dit alles hebben wij kunnen doen, mede dankzij
jullie. We willen jullie nogmaals enorm bedanken voor
jullie steun. Daarom hebben we samen
met de kinderen in Katondo een doek
beschilderd voor de kinderen van
de Schaapskooi, deze is te
bezichtigen bij jullie op school!
En als jullie straks oud genoeg zijn, overweeg
dan ook eens om mee te gaan op project, het is
een hele bijzondere ervaring!
Groetjes World Servants actiegroep Nijverdal,
Stef, Rik, Myrthe, Iris en Iris

Schrijver bezocht groep 6
Afgelopen zomer zijn wij met
een groep van 20 jongeren in
het vliegtuig gestapt om de
lange reis naar Zambia af te leggen. Met een kleine 30
uur kwamen we aan in Katondo, een klein dorpje vlak
bij de stad Lundazi. We werden ontvangen met een
grote welkomsceremonie waar voor ons werd
gezongen en gedanst. Ook kregen we fruit, kippen en
een geit (die gelijk is aan een maandsalaris voor de
bevolking daar) cadeau.
We voelden ons heel erg welkom, een goed begin van
een bijzonder project. De daaropvolgende dagen
hezen we onszelf in felgekleurde tuinbroeken om aan
de bouw van de twee lerarenwoningen te beginnen.
De dagen op de bouw vlogen voorbij en alles verliep
volgens de planning. Na 3 weken stonden er 2, al
zeggen we het zelf, goed gelukte woningen. Hierdoor
kunnen er vanaf dit schooljaar 2 leraren met hun
gezin vlak bij de school komen wonen zodat de
kinderen van de basisschool elke dag les krijgen en
een toekomst op kunnen bouwen. We hebben heerlijk
kunnen spelen met de kinderen van de Katondo
basisschool. We hebben de Zambiaanse cultuur van
heel dichtbij mogen meemaken. Het allermooiste is
hoe erg zij van alles genieten, dat ze zo positief in het
leven staan en alles voor je overhebben, ondanks dat
ze zo weinig hebben.

CBS De Schaapskooi

Angelique is bij ons op school geweest. We waren in
de gymzaal. En de Meander gr 6 was er ook bij.
Ze vertelde veel over haar eigen boeken. Ze heeft ook
stukjes voorgelezen. De hele klas vond Joehoe! ik wil
een koe het leukst. Ze vertelde ook over haar eigen
gezin. Ze wil zelf ook heel graag een koe. Joehoe! Ik
wil een koe gaat over: Een meisje die heet Laura.
Zij woont in een flat. En ze wil heel graag een koe.
Maar dat mag niet van haar ouders.
Een paar dagen later gingen ze verhuizen.
Ze gingen naar de boerderij van haar oma.
Maar ze mocht als nog geen koe van haar ouders.
Ze had ook nog meer boeken geschreven:
“Iedereen een ster” en “Een vriend zonder tanden”.
Die zijn ook heel erg leuk. alleen wij vinden als nog
joehoe! Ik wil een koe het leukst. Angelique wist pas
toen ze 14 was dat schrijver een beroep was.
Elke ochtend was Angelique bezig met een verhaal
bedenken. Haar boeken gingen veel over haar familie.
Aan het eind kregen we een mooie boekenleger van
Een vriend zonder tanden. Het was super leuk met
Angelique van Dam.
Geschreven door Marit en Charèll uit groep 6a
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Groep 5a bezocht Staatsbosbeheer
We waren vandaag bij
Staatsbosbeheer, daar gingen we
eerst een verhaaltje luisteren.
Een meneer las voor uit een
prentenboek:
De twee vechtende eekhoorntjes.
Groep 4 ging eerst binnen
opdrachten doen, groep 5 ging buiten opdrachten
doen, er waren heel veel verschillende opdrachten, na
een uur gingen we naar binnen en toen gingen we
eten en drinken.
Daarna gingen we wisselen, binnen waren ook heel
veel verschillende opdrachten. Als laatste gingen we
afscheid nemen, toen gingen we weer naar school.
Geschreven door en de groetjes van
Aynhoa en Job uit groep 5

Dag van de Duurzaamheid
Toen de wethouder op school is geweest, ging ze
vertellen over wat voor werk ze deed, en daarna
gingen we een filmpje kijken over de duurzaamheid.
En ze heeft gevraagd aan ons of we een keer naar het
gemeentehuis wilden komen en dat we dan een
rondleiding krijgen. En we kregen een uitdaging of we
een poster wouden maken en als ze klaar waren dat
iemand de posters dan bij haar thuis brengt. En ze had
nog een klein stukje voor gelezen, maar het was een
beetje te kinderachtig dus toen ging ze stoppen met
voorlezen. Toen hadden we nog ideeën bedacht voor
de poster en toen ging ze weer weg.
Geschreven door Sepp uit groep 7b
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Ouderbijdrage
In september heeft u het verzoek gekregen om de
ouderbijdrage voor 20 oktober 2018 te voldoen.
Tot nu toe is 57% overgemaakt. Mocht u nog niet
betaald hebben wilt u dit dan alsnog doen?
Zie informatie hieronder. Dank namens de OR.
€ 20,00 per kind (of € 10,00 instroom na 1-1-19)
over te maken op rek.nr. NL23 RABO 0120 9742 58
T.n.v. St. Vrienden v/d Schaapskooi
O.v.v. Ouderbijdrage 2018 en voor- en achternaam
kind(eren) en groep kind(eren)graag vermelden.

Gastles in groepen 5 & 6
Afgelopen week bezocht Theo
Galgenbeld, met enkele andere
mensen, groepen 5 en 6.
Theo is een volwassen man met een
beperking en samen met enkele
andere mensen met een beperking
wil hij aandacht en begrip vragen
voor mensen met een beperking. In
deze gastles willen ze de kinderen informeren en laten
ervaren hoe het is om met een beperking te leven. De
gastlessen op De Schaapskooi zijn de eerste gastlessen
die door Theo en de andere mensen met een
beperking gegeven worden.
D.m.v. een presentatie te geven aan de wethouders in
de gemeente Hellendoorn willen ze proberen subsidie
van de gemeente te krijgen om de gastlessen ook op
andere scholen te geven.
Wij ondersteunden het verzoek van Theo om deze
gastles hier te mogen geven, omdat wij het belangrijk
vinden dat kinderen ook leren omgaan met mensen
met een beperking. Het was een leerzame les voor de
kinderen. Hieronder volgt een reactie van Theo en
enkele leerlingen uit de groepen 5 & 6.
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Hallo allemaal,
Hier even een verslagje van hoe het
vanmorgen met de try-out lessen bij
basisschool de Schaapskooi ging. Ik
had vanmorgen 2 groepen waar ik
heb verteld hoe het is om te leven
met een beperking. Heb ook vragen
aan de kinderen gesteld,
bijvoorbeeld of zij ook voorbeelden konden geven van
welke beperkingen er waren. En daar kwamen al hele
goeie antwoorden op naar voren en ik heb een
bruggetje via één van de antwoorden naar mijn
beperking gelegd. 1 les duurde +/- 60 á 70 minuten en
was verdeeld in 3 onderdelen.
Deel 1 was mijn verhaal, deel 2 het voel experiment
(dat bestond uit een blindemanstest waar de kinderen
met een blinddoek een parcourtje moesten lopen en
een dovemanstest waar kinderen met een koptelefoon
met harde muziek erop een zin moesten raden dat
door een ander kind opgezegd werd en een spel waar
kinderen met 1 arm boodschappen in een tas moesten
pakken) en deel 3 was napraten over de les, waarin ik
de kinderen vroeg hoe ze de les vonden.
Ze waren allemaal onder de indruk en ik kreeg na
afloop hele leuke reacties.
Met andere woorden; het was eigenlijk wel een groot
succes! Groetjes Theo.
Hij heeft een handicap en kan daardoor alles
langzamer dan iemand dij geen handicap heeft.
Bijvoorbeeld: hij gaat naar de supermarkt en staat bij
de kassa en andere mensen lopen mensen tegen hem
aan hij vind dat niet fijn. daarom wil hij voor de klas.
Geschreven door Jula en Guus

geïnteresseerd. Er is getekend, geknutseld,
gespeeld, gezongen. Veel informatie is gegeven
via filmpjes, boeken enz.
Het allermooiste vonden ze toch wel dat mensen
van de "echte" brandweer en politie op school
kwamen om verschillende spullen te laten zien,
maar ook de grote
brandweerauto en
politiebus werd van
dichtbij bekeken!

Het grootste, succesvolste én leukste
leesbevorderingscampagne van het jaar is alweer
afgelopen. De Kinderboekenweek was weer een groot
succes met allerlei leuke lessen! Uiteraard is er veel
voorgelezen en mochten we zelf lekker lezen. Maar
ook in andere lessen is er aandacht geweest voor het
thema Vriendschap! O.a. met de muziekles maar ook
met rekenen, taal en zelfs in de gymles. Kortom: in
alle klassen zijn er leuke lessen gegeven rondom het
thema van de Kinderboekenweek: Vriendschap! Vraag
uw kind er maar eens naar.
Als er nog bonnetjes zijn voor de spaaractie van
Bruna, dan graag inleveren bij de
groepsleerkracht. Hiermee kunnen we onze
bibliotheek weer aanvullen met een aantal nieuwe
boeken. Er zijn al aardig wat bonnetjes ingeleverd.
Daarvoor hartelijk dank!

Voorleeswedstrijd 19 oktober

Brandweer & politie in groepen 1 & 2
De afgelopen weken hebben de
kleutergroepen gewerkt rondom
het thema: “Ta tuut, ta tuut”.
Hierbij was er aandacht voor de
politie, de brandweer en
ambulance. De kinderen waren erg
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Vandaag, vrijdag hebben we het afgesloten met de
voorleeswedstrijd voor groep
5 t/m 8. Onze schoolkampioen
wordt vermeld op de site.
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Actie4Kids
In samenwerking met de
kindernevendienst van de kerk
“De Schaapskooi” doet onze
school weer mee met de
Actie4Kids Schoenendoosactie. Het is de bedoeling
dat kinderen een schoenendoos versieren en vullen
met bruikbare en leuke spullen. Deze schoenendozen
worden aan kinderen ergens anders op de wereld
gegeven. Vaak zijn dit kinderen die nog nooit zo’n
schitterend cadeau hebben gekregen en er heel erg
blij mee zijn! We hopen dat er veel mensen zijn die
een schoenendoos willen maken. Vandaag zijn de
folders mee gegaan met alle kinderen.
Zie meer info in de bijlage.

-

Wij verwelkomen O-Jay Andersen in groep 1b.
Wij wensen haar, samen met haar
ouders een hele fijne tijd toe op
de Schaapskooi.

-

Vergeet u niet de (gratis) groepsfoto’s te
bekijken van de schoolfotograaf?
Zie bijlage met een herinnering.

-

Wij willen jullie dit jaar weer uitnodigen voor
de Vakantie Bijbel Club. Dit jaar is de VBC op
22, 23 en 24 oktober. Op 28 oktober is er een
afsluitende dienst in het Centrum. De dagen
beginnen om 9:45 en duren tot 12:00.
Op woensdag duurt de dag iets langer en zijn
jullie ouders ook uitgenodigd! Het belooft een
leuke VBC te worden vol gezelligheid, met een
leuk podiumgedeelte, mooie liederen, tijd
voor knutselen en spelletjes! Iedereen van 412 jaar is van harte welkom. Dus neem ook
gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee!
Tot dan!
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Kind op Maandag
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.
Week 44 29/10 - 02/11
Kijk uit!
Numeri 13: 1-33 en Numeri 14: 1-8
Het volk Israël is veertig jaar onderweg geweest door
de woestijn, op weg naar het beloofde land. Als ze er
bijna zijn, stuurt Mozes verkenners op pad om het
land te gaan bekijken. Ze komen terug met goed
nieuws en slecht nieuws: het is een prachtig land,
maar is er wel plek voor de Israëlieten?

Kalender
22 t/m 26 oktober 29 oktober
30 oktober
2 november

-

9 november

-

11 november

-

15 november
20 november

-

22 november
27 november
27 november
29 november

-
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herfstvakantie
leerlingen gr. 1 & 2
zijn vrij
luizencontrole
11.30 – 12.00 uur
opening muziekimpuls
laatste dag inleveren
schoenendozen
Actie4Kids school
laatste dag inleveren
schoenendozen
Actie4Kids kerk
lootjes trekken
studiedag, alle
leerlingen zijn vrij
10-min. gesprekken
schoen zetten
10 min. gesprekken
afscheid juf Dineke
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30 november

-

10 december
20 december
21 december
24 dec. t/m 4 jan.
7 januari
14 januari
17 januari
21 t/m 25 januari
23 januari
28 januari

-

4 februari

-

14 februari
14 februari

-

15 februari

-

18 t/m 22 februari 25 februari
-
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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
schoonmaakavond
Open Huis
Week van Gebed
Nationale Voorleesdag
groep 5 gaat naar
Kunstuitleen
gr. 3 & 4 gaan naar het
ZINiN
rapport gaat mee
alle leerlingen zijn om
14.00 uur vrij
studiedag, alle
leerlingen zijn vrij
voorjaarsvakantie
luizencontrole

Het team van de
Schaapskooi wenst u
een fijne
herfstvakantie toe!
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