Nieuwsbrief
26 maart 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij de nieuwsbrief van deze week. Zoals u heeft kunnen merken, treffen de gevolgen
van de positieve testen nu ook onze school. Groep 6 en groep 8 zijn gelukkig weer op
school. Hopelijk kunnen we maandag de meeste kinderen van groep 4/5 weer begroeten.
Ik wil mijn waardering uitspreken voor uw inzet en uw begrip. We wensen alle kinderen
en volwassenen die nu ziek thuis zitten, heel veel beterschap en sterkte. Laten we hopen
dat we gauw weer in rustiger vaarwater terecht komen.
Activiteiten
Maart
30 Paasviering
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April
Goede Vrijdag
Pasen
Akkerdag (leerlingen vrij)
Rapport mee (gr. 3t/m8)

Liederen
Onderbouw
Prijs God die ons het leven geeft
(Psalm 100 nb)

Bovenbouw
Psalm 146: 1 Prijs de Heer met blijde galmen

Verjaardagen niet in nieuwsbrief
De vorige nieuwsbrief was een week later dan we oorspronkelijk hadden bedacht.
Hierdoor misten we een aantal kinderen in het overzicht van de verjaardagen. Dat is
natuurlijk een beetje onzorgvuldig. We
hebben deze namen alsnog
toegevoegd aan het lijstje. Gelukkig
zijn deze kinderen natuurlijk wel
gewoon jarig geweest!
Alle jarigen natuurlijk:
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Verjaardagen
maart
Stijn
(7/8)
Thijs
(7/8)
Elouise
(4/5)
Gerbe
(2)
Luka
(8)
Rafael
(7/8)
Lana
(4/5)
Nick
(6)
Fleur
(7/8)
Lisanne
(1)
Elena
(1/2)
Sophie
(1/2)
Jason
(1)
Marieke
(1)
Jasmijn
(2)
april
Babeth
(7/8)
Zoë
(5)
Layla
(4)
Mieke
(1)
Myrthe
(7/8)
Esrom
(5)

Pasen
Het is bijna zover… Pasen! Het belangrijkste feest voor Christenen, naast Kerst natuurlijk. Met Pasen
herdenken we het lijden en het sterven van Jezus. En op 1e Paasdag vieren we dat het niet ophield bij de
dood, maar dat daar een nieuwe start werd gemaakt. God maakte met ons mensen een nieuw begin. We
geloven dat Jezus, Zoon van God, is opgestaan uit de dood. En daarmee opende zich een nieuwe weg van
hoop voor alle mensen. Ik wens u allen toe dat dit, ook in deze tijd, iets mag zijn dat u vertrouwen geeft
op een toekomst vol van hoop. De komende week zullen we met de kinderen in de klas stil staan bij de
boodschap van Pasen. U zult er via Social Schools ook het een en ander van vernemen. Ik wens u goede
dagen!
Nieuwe leerlingen
Graag zouden we nieuwe leerlingen en broertjes/zusjes, die voor augustus 2022 4 jaar hopen te worden
en die kiezen voor onze school, een aanmeldingsformulier willen meegeven. Deze kunt u ook opvragen
bij school of een mail sturen naar directieschaapskooi@deakker.nu. Mogelijk heeft u al broertjes en
zusjes aangemeld en hoeft dit niet meer. Alvast bedankt!

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.

Gezond aan tafel met... coronakilo’s
WEBINAR OVER GEZONDE LEEFSTIJL IN CORONATIJD
DINSDAG 30 MAART 20.00 – 20.45 UUR
Bewegen in coronatijd is lastig. We werken thuis, reizen minder, sporten is in veel gevallen niet meer
mogelijk en daardoor hebben we eigenlijk veel minder lichaamsbeweging. De extra corona-kilo’s zijn voor
velen niet onbekend. Wat is het risico van minder fysieke beweging, voor spieren, gewrichten maar ook
andere delen van je lijf? En nog belangrijker: wat kan je er tegen doen?
In dit webinar sta jijzelf als ouder/verzorger centraal. De professionals aan tafel geven tips voor een
gezonde leefstijl.
Te gast aan tafel zijn:
 Erben Wennemars, olympisch medaillewinnaar en Nederlands kampioen schaatsen, JOGGambassadeur en ambassadeur voor The Daily Mile
 Michel Bles, manueel- en fysiotherapeut bij Meringa, Oosterhoff & Bles
 Sjaak Salomé, eigenaar Sportcentrum Iedema
 Barbara Hendriksen, beweeg- en voedingscoach bij Bewust Beter
Neem gratis deel aan deze webinar via het YouTube-kanaal van JOGG Noord-Veluwe
(http://bit.do/webinarJOGG).
Kijk mee, stel je vragen live in de chat aan onze experts.

Laura Daanen
JOGG-regisseur

06 83 797 423
038 375 86 58

Werkdagen: Ma | Di | Wo | Vr

www.goedbezigoldebroek.nl
Boterakkers 19, 8091 ED,
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Schoolreisje
De schoolreis is verplaatst van vrijdag 25 juni naar donderdag 24 juni. De parken hebben besloten dat de
dinsdag en donderdagen alleen beschikbaar zijn voor schoolreisjes. Daardoor hebben we onze datum
moeten aanpassen. Het leuke nieuws voor groep 8 is, dat ook zij meegaan met schoolreisje. Daardoor
kunnen ze het gemiste schoolreisje van vorig jaar inhalen.
Koningsdag – kinderen ’s middags geen school
Op Koningsdag is er ’s morgens een programma op school, maar worden de kinderen ’s middags
uitgenodigd om mee te doen met een speciaal aanbod dat wordt georganiseerd door Goed Bezig
Oldebroek. Daarom kunnen de kinderen vanaf 12 uur allemaal naar huis om dit programma, dat ze online
kunnen volgen, thuis mee te doen.
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Schaapskooi vaccinatielocatie
Komende woensdagmiddag 31 maart van 17:00 uur tot 20.00 uur is De Schaapskooi vaccinatielocatie
voor mensen in Oldebroek. De huisarts aan de overkant van de straat heeft ons dat gevraagd en we
hebben daarin toegestemd. De mensen die worden gevaccineerd (60+) hebben hiervoor een uitnodiging
ontvangen. Er zullen op dat moment geen mensen meer in het gebouw aanwezig zijn en er zijn dan ook
geen vervelende gevolgen of extra risico’s voor leerkrachten of leerlingen.
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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