
 

 

Schooldammen 
Twee teams van De Schaapskooi mochten door naar de halve finale schooldammen 
Overijssel. En wat zijn we blij om te kunnen vertellen dat beide teams doorgaan naar de 
finale schooldammen Overijssel. Het was een spannende middag, waarin uiterste concentratie 
nodig was. Nathan, Rick, Nicole, Jasper, Angela, Fleur, Lars, Jorian, Henriko en Levi hebben 
zich geweldig ingezet. Tot op het laatst bleef het spannend of we door gingen. 

Woensdag 20 maart mogen we ons weer inzetten. Succes allemaal. 

 

 

 

 

 

 

Schaapskooi = sportieve school! 
Krantenkoppen van 2018-2019 



De Nationale Sportweek  
De Nationale Sportweek is weer gestart en loopt t/m 29 september 2018. Wij vinden 
sporten/bewegen belangrijk. We zijn een gezonde school met het onderdeel sport en 
bewegen. In de klassen zal er aandacht geschonken worden aan sporten/bewegen en er 
zullen groepen meedoen aan de dagelijkse beweegquiz. We willen u vragen om uw 
kind(eren) woensdag 26 september in sportkelding naar school te laten gaan.We zullen dan 
op een ludieke wijze een klassenfoto maken en deze delen via goedbezig@oldebroek.nl. 
We hopen zo het gezonde aspect van bewegen onder de aandacht te brengen bij uw 
kind(eren). 

 

In 2019 hoopt de vereniging dit weer te gaan organiseren, voor de kleutergroepen (1&2) van 
basisscholen in Wezep en Hattemerbroek. De GIGA Kangoeroedag wordt georganiseerd op 
woensdag 13 februari om voor de kinderen ook een passend vervolg te kunnen bieden bij de 
vereniging in het voorjaar. De dag zal in de gymzaal de Kamphal, Heikamp 2 in Wezep plaats vinden. 
Hierbij kunnen we niet alle kinderen in één keer hebben, maar zullen we werken met twee rondes.  
 
Deze GIGA Kangoeroedag zal bestaan uit enkele activiteiten gerelateerd aan het korfbalspel, maar 
ook leuke bewegingsactiviteiten die passen bij de kleuters.  
Korfbalvereniging Rood Wit vindt het belangrijk dat kinderen van jongs af aan de gelegenheid krijgen 
om te sporten. Vandaar dat wij deze sportdag onder schooltijd willen organiseren. 
 
 
 

 


