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We zijn al weer 3 weken onderweg. Afgelopen weken heeft u op school startgesprekken
kunnen voeren met de leerkracht van uw kind(eren). We proberen het onderwijs aan de
kinderen weer zo normaal mogelijk op te pakken, maar de Covid-19 pandemie gooit hier
en daar wel wat zand in de motor. Met name als kinderen verkoudheidsklachten krijgen,
is er sprake van stagnatie van het onderwijs, maar stagnatie voor uw, als u daardoor niet
kunt gaan werken. Dat begrijpen we heel goed. Tegelijkertijd moeten we ons aan de
regels houden om de besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te maken. Wat we als school
wel gaan doen, is het klaar zetten van schoolwerk voor kinderen die thuiszitten, terwijl ze
maar zeer weinig klachten hebben. Op die manier voelt thuiszitten misschien net even
iets minder nutteloos. U leest er meer over in deze nieuwsbrief.
Datum
30 september
1 oktober
6 oktober
7-9 oktober

maand
september

Activiteit
Start kinderboekenweek
Kinderen ‘s middags vrij
Streetwise
Groep 8 schoolkamp

onderbouw
Zie de zon, zie de maan

bovenbouw
Zie ik sterren aan de hemel staan

Afgelopen week heeft u bericht ontvangen dat u ook via Social Schools uw kind(eren)
kunt ziek melden. Deze ziekmelding blijft staan totdat u uw kind weer beter meldt. In
onderstaande link wordt uitgelegd hoe dit gemeld moet worden.
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360000639931-Absentiemelding-voormijn-kind-doen-deze-aanpassen-of-mijn-kind-beter-melden

Trainen en coachen van kinderen of jongeren met autisme
Woensdag 23 september | 19:00-22:00 uur | Harlekijntje, Boterakkers 19, Wezep
Aanmelden: klik hier
Een kind met autisme verwerkt prikkels anders dan andere kinderen. Dat kan zorgen voor
onrust of onbegrip, zowel bij het kind zelf als direct betrokkenen. Door hier goed op in te
spelen ontstaat meer sportplezier voor zowel sporter als trainer. Na deze scholing
kunnen de deelnemers:
·
gedragingen die voortkomen uit autisme herkennen en begrijpen;
·
hun communicatie aanpassen aan een sporter met autisme;
·
structuur aanbrengen in tijd, activiteit, ruimte en jezelf binnen een training of
wedstrijd.
Meer informatie en deelnemen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rudolf Huberts van Goed Bezig
Oldebroek via rhuberts@oldebroek.nl of 038 375 8658. Je kunt meer personen tegelijk
opgeven. Doe dit snel, want er is een beperkt aantal plaatsen.

Compliment

We willen u als ouders een compliment geven over de wijze waarop u zich houdt aan de
Covid-19 regels. Het brengen van de kinderen ’s morgens ging al goed, maar ook het
halen van de kinderen, waarbij u als ouders op het schoolplein gaat staan, loopt nu ook
heel behoorlijk! Bedankt daarvoor!
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We willen jullie allemaal van harte feliciteren!

Ouderraad

Thuisonderwijs
tijdens ‘ziekte’

Twee weken geleden mochten we (op gepaste afstand) weer samenkomen om de
plannen voor dit nieuwe schooljaar door te nemen. Hoe raar is het ook voor ons om vele
evenementen nog niet te kunnen bespreken omdat alles nog zo onzeker is betreffende
de maatregelen omtrent het coronavirus. Het is nu veel rustiger in de agenda dan we zelf
graag zouden willen. Toch kijken we er positief tegenaan en kijken we liever naar de
mogelijkheden die we wel kunnen benutten om er voor een ieder een zo mooi mogelijk
schooljaar van te maken.
Dit jaar zijn we nog met een mooi vol team. Echter zullen meerdere personen de
ouderraad gaan verlaten. Dit veelal omdat hun kinderen in groep 8 zitten en natuurlijk de
school hopen te verlaten. Ook vinden we het fijn om meer roulatie en frisse inzichten
door ons team te laten gaan. Vandaar dat na een aantal jaar oude leden plaats willen
maken voor weer nieuwe leden. Mocht iemand interesse hebben of twijfels, dat mag
natuurlijk ook...dan bent u van harte welkom om eens een vergadering bij te wonen of
eens een keer te komen helpen om te kijken of het wat voor u is. Zowel vaders als
moeders zijn hierbij uitgenodigd!

Door de Covid-19 maatregelen moeten kinderen thuisblijven als ze gezondheidsklachten
hebben. Dan kan het maar zo zijn, dat uw kind thuis zit en eigenlijk niet echt ziek is. Dat
voelt dan als verloren tijd. Deze kinderen zouden best schoolwerk kunnen doen. Als
school hebben we alles klaar gezet om dit mogelijk te maken. In een digitale omgeving
(https://gynzykids.com en https://portal.zuluconnect.com) kunnen de kinderen gewoon
werken, net als de kinderen op school. De kinderen krijgen instructie op school over de
wijze waarop ze dat kunnen doen.
De groepsleerkrachten maken via Social Schools bekend wat de lesstof voor die dag is. U
kunt dit thuis met uw kind delen. Uw kind kan het werk vervolgens opzoeken in de
digitale leeromgeving. Op school kunnen we zien of het werk wordt gedaan en of de
kinderen het hebben gesnapt. Als er niet is gewerkt, nemen we daarover contact met u
op. Natuurlijk hoeven kinderen die echt ziek zijn, niet met schoolwerk aan de slag.

Jeugdsportfonds

Als bijlage is de nieuwsbrief van Jeugdfonds Sport toegevoegd.

Club

Als bijlage is de uitnodiging voor club toegevoegd.

Medezeggenschapsraad

Mocht u agendapunten hebben voor een MR vergadering, dan kunt u dit mailen naar het
volgende mailadres: mrschaapskooi@deakker.nu. De MR bestaat uit de volgende leden:
Namens de ouders:
▪ Daniëlle Kragt
▪ Dominique Teunissen
▪ Leo Tijssen

Bereikbaarheid

Namens het team:
▪ Joan Kroese
▪ Linda de Haan
▪ Mirjam Rozeboom

Mocht u de directie willen spreken, kunt u naar school bellen voor een afspraak. Sandra
van den Bosch zal u verder helpen. Het telefoonnummer van Kindcentrum De
Schaapskooi is 038-3760808.
Het mailadres van de directie is directieschaapskooi@deakker.nu. Wanneer het
dringend is en de directie ergens gelijk van op de hoogte moet zijn, kunt u bellen met
06-83012592.
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