Nieuwsbrief
12 maart 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij de nieuwsbrief van deze week. ‘Maart roert zijn staart’, zo klinkt het spreekwoord.
We hebben het meegemaakt de afgelopen weken. Na een week vorst was maart een
maand vol heerlijk weer, gevolgd door flinke regen en wind. Op school is dit ook een
‘turbulente’ periode. Er wordt volop getoetst. Niet om kinderen af te rekenen na een
thuiswerkperiode, maar om vast te stellen hoe we de kinderen de komende maanden het
beste kunnen helpen. We zijn heel trots op onze kinderen. Dit is een hele rare tijd en ze
slaan zich er goed doorheen! Knap hoor!
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Activiteiten
Maart
Paasviering
April
Goede Vrijdag

Liederen
Maart
Onderbouw: Liederen biddag
Bovenbouw: Liederen biddag

Ziekmeldingen
Bij ziekte van uw kind, kunt u de ziekmelding in Social Schools zetten. Het zou mooi zijn
als u daarin zo duidelijk mogelijk aangeeft, wat voor soort melding het is. Staat de
melding die u zou willen doen er niet tussen? Dan kunt u even bellen met school. In het
geval van Covid-19 gerelateerde meldingen, graag ook even contact met school. Het is
voor ons om te weten waar we aan toe zijn op school.
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Verjaardagen
maart
Jasmijn
(6)
Daan
(5)
Luuk
(ins.)
Iris
(7/8)
Quinn
(4/5)
Yarne
(1/2)
Thirza
(2)
Ilona
(6)
Lisanne
(1)
Elena
(1/2)
Sophie
(1/2)
Jason
(1)
Marieke (1)
Jasmijn
(2)

Gaan voor wat toekomst heeft
Zoals u hopelijk weet zijn we met een aantal ouders bezig met nadenken over een preventieve aanpak voor onze
kinderen, waardoor we het risico dat ze in aanraking komen met alcohol, drugs en criminaliteit fors kunnen
verkleinen. Inmiddels hebben we al een bijeenkomst gehad waarin we de grote lijnen met een grote groep ouders
hebben besproken. Op 30 maart volgt nu de tweede bijeenkomst, waarin we gaan proberen om de plannen al wat
meer vorm en inhoud te geven. Mocht u graag bij dit project betrokken willen worden, dan kunt u altijd aanhaken.
U kunt hiervoor een mail sturen naar directieschaapskooi@deakker.nu. Dan ontvangt u een uitnodiging.
Overlast? Toezicht, aanspreken, bellen
We vinden het geweldig als ons schoolplein buiten schooltijden om wordt gebruikt om op te spelen. Ons
ideaalbeeld is, dat alle kinderen veilig en op een prettige manier kunnen vertoeven op het plein. Toch horen we
met enige regelmaat verhalen over overlast. Dat gaat het over harde muziek, vernielingen, brutaal of intimiderend
gedrag naar kleinere kinderen. Vaak blijft er ook veel afval op het plein achter. Meer toezicht zou enorm helpen.
We zouden het enorm op prijs stellen als u als ouders uw kinderen niet zonder toezicht op het plein laat spelen.
Misschien zijn daar onderling afspraken over te maken, zodat dit onderling een beetje wordt verdeeld. Op die
manier kunnen jongeren die overlast bezorgen, worden aangesproken op hun gedrag. Leidt dit niet tot het
gewenste effect? Dan kunt u bellen (of appen) met de wijkagent of BOA. Zij hebben ons verzekerd dat ze elke
klacht van buurtgenoten serieus nemen. We hopen echt dat u dat blijft doen. Het nummer van wijkagent Han
Moes is: 06-17996096 en het nummer van de BOA is: 06-11070027. Als u een WhatsApp-bericht stuurt, is dat het
meest duidelijk voor de handhavers en daardoor effectief. We bedanken u voor uw hulp!
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Een bericht van de kerk:
De gemeente vertelt……
Wat als er zorgen zijn in je gezin? Als er sprake is van depressie, verslaving, beperkingen, zorgen om gedrag van
kinderen, zorgen om gezondheid. Hoe kan de gemeente dan om je heen staan? Wat doet het je als je de liefde en
warmte van God ervaart door de gemeente heen. Een luisterend oor, een kaartje een kop koffie of een wandeling.
Hoe kan je gemeente zijn in tijden van moeite en zorgen, in vreugde en verdriet, in coronatijd?
Daar willen we met elkaar over nadenken. In de ochtenddienst van zondag 21 maart 2021, die geleid zal worden
door Ds. I. Pauw. Ook willen we verhalen delen op de gemeenteavond op DV woensdag 24 maart 2021. Drie
gemeenteleden zullen vertellen over hun zorgen binnen hun gezin en wat het betekent als je gedragen wordt door
de gemeente, hoe waardevol dat is! We zouden het ontzettend fijn vinden als jong en oud deze dienst en avond
mee kunnen maken. Schrijf daarom deze twee data in uw/jouw agenda. In de loop van maart zal meer duidelijk
komen over de vorm van deze avond, online en of in de kerk. We wachten even de maatregelen en mogelijkheden
af die de overheid ons geeft. Houd daarom de nieuwsbrief, de website van de kerk en social media in de gaten.
Meer informatie komt daar op te staan.
Voor in uw agenda:
Omdat we de toetsweken hebben opgeschoven, schuiven allerlei data door. We hebben de nieuwe data even voor
u op een rijtje gezet:
• Rapport mee: woensdag 7 april (niet voor groep 1 en 2)
• 10 minutengesprekken: donderdag 15 april en dinsdag 20 april.
• De 10 minutengesprekken zijn voor alle groepen, behalve groep 7, die gesprekken komen na de entreetoets.
• Groep 8 heeft geen gesprekken (die zijn al geweest)
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.
Lay-out
Zoals u ziet is de lay-out weer wat aangepast. We zijn (nog steeds) zoekende naar een lay-out die er aan de ene
kant mooi uitziet en tegelijkertijd
Bereikbaarheid

Medezeggenschapsraad

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.

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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