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Nieuwsbrief
19 februari 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij de nieuwsbrief van deze week. De eerste twee weken zijn we doorgekomen,
zonder dat er een klas naar huis is gestuurd. De regels worden over het algemeen
goed nageleefd. De komende week zijn de kinderen en leerkrachten vrij vanwege de
voorjaarsvakantie. We hopen dat het ook voor u een week mag zijn waarin u even
tot rust kunt komen. We hopen alle kinderen weer te zien op maandag 1 maart
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Activiteiten
Februari
Vrije middag voor alle
leerlingen
Voorjaarsvakantie
Maart
Cito toetsweek
Biddag

Liederen
februari
Onderbouw:
God is een schilder (Elly en Rikkert)
Bovenbouw:
Driftkikker (oké voor kids)

Uitslag onderzoek naar continurooster
Uit het onderzoek over het continurooster, ingevuld door 144 ouders,
komt naar voren dat men over het algemeen zeer tevreden is. Ruim 90%
van de mensen antwoordden volmondig ‘ja’ op de vraag of ze tevreden
zijn en nog eens ruim 9% van de mensen geven aan tevreden te zijn, maar
wel verbeterpunten te weten. Iets meer dan een 0,5% van de mensen
geeft aan niet tevreden te zijn. De medezeggenschapsraad is blij met deze
uitslag.
Een verbeterpunt dat meerdere keren terugkomt , is de tijd die kinderen
krijgen om te eten. We zullen daar in de school meer aandacht aan geven.
De medezeggenschapsraad bedankt u allen voor uw medewerking!
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Verjaardagen
februari
Tijmen
(5)
Esmay
(5)
Gerben
(4)
Vinay
(2)
Isabel
(5)
maart
Neyo
(1/2)
Glenn
(6/7)
Ruben
(3)
Sifra
(1)
Julie
(1/2)
Reinout
(1/2)
Luna
(1)
Stijn
(7/8)
Thijs
(7/8)

Bibliotheek Noord-Veluwe
Als bijlage is de nieuwsbrief van
de bibliotheek Noord-Veluwe
toegevoegd.

Afname Citotoetsen
Van 8 tot 17 maart worden de
Citotoetsen afgenomen. Het
toets onderdeel in het ouderportaal gaat dan even dicht tot
26 maart.

Contact
In deze bijzondere periode is niet alle personeel even goed bereikbaar. De leerkrachten zijn over het algemeen op
hun werkdagen bereikbaar via Social Schools. De IB-ers, de administratie en de directie werken ook voor een deel
vanuit huis. Als u een terugbelverzoek stuurt via de mail, bellen de betreffende mensen naar u.
Bekendmaking in verband met positieve test
Deze tijd stelt ons voor lastige uitdagingen. De regels vanuit de overheid zorgen ervoor dat we ons regelmatig
begeven op onbekend terrein. De AVG-functionaris van De Akker wees ons erop dat het noemen van de namen
van kinderen (en leerkrachten) in relatie met een positieve (of negatieve) test in berichtgevingen (bijvoorbeeld in
Social Schools), niet volgens de AVG-normen is, zelfs niet als ouders (of leerkrachten) daar toestemming voor
geven. Hij adviseerde ons daarin vanaf nu terughoudend in te zijn. Alleen als er een duidelijk doel mee gediend is en
ouders (of leerkrachten) geven toestemming, zou het binnen de AVG-normen toegestaan zijn.
We nemen het advies van de AVG-functionaris ter harte en zullen hier meer terughoudend in zijn.

Gymmen in de gymzaal
Er mag weer gegymd worden in de gymzaal. Na de vakantie pakken we dit weer op. We houden de groepen
gescheiden van elkaar. In eerste instantie doen we alleen de lessen die gegeven worden door de vakleerkracht van
Goed Bezig. De gymlessen buiten De Schaapskooi zijn als volgt verdeeld:
Maandag (Kerkweg)
Woensdag (Kamphal)
Groep 3
Groep 5/6
Groep 4
Groep 6
Groep 4/5
Groep 6/7
Groep 7/8
Groep 8

Bereikbaarheid
Mocht u de directie willen spreken, kunt u naar bellen
naar 038-3760808, of mailen naar
directieschaapskooi@deakker.nu.
Wanneer het dringend is en de directie ergens gelijk
van op de hoogte moet zijn, kunt u bellen met
06-83012592.

Medezeggenschapsraad
Mocht u agendapunten hebben voor de MR, dan
kunt u dit mailen naar : mrschaapskooi@deakker.nu.
Oudergeleding:
Daniëlle Kragt, Dominique Teunissen, Leo Tijssen
Personeelsgeleding:
Joan Kroese, Linda de Haan, Mirjam Rozeboom
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