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Nieuwsbrief
9 april 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij de nieuwsbrief van deze week. Een week zonder nieuwe besmettingen. Dat is goed
nieuws! Laten we hopen dat we er zo nog een paar weken bij krijgen!
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Activiteiten
April
10 minutengesprekken groep 1-6 (opgave via Social Schools)
10 minutengesprekken groep 1-6 (opgave via Social Schools)
Start Eindtoets gr.8 (ook 21 en 22 april) en Entreetoets gr.7 (meerdere weken)
Koningspelen
Meivakantie
Liederen

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

Bovenbouw
Psalm 146: 1 Prijs de Heer met blijde
galmen

11
12
12
14
14
15
16
18
20
22
22
23
25

Verjaardagen
april
Esrom
(5)
Jayden
(3)
Raytiëndro (2)
Alina
(5)
Annemieke (5)
Jelle
(6/7)
Danny
(6)
Lucas
(!)
Heijmen
(4/5)
Mirthe
(4/5)
Ryan
(3)
Ivan
(5)
Benthe
(8)

10 minutengesprekken
U kunt zich nog dit weekend opgeven voor de 10 minutengesprekken. De gesprekken zijn verplicht. Gesprekken
zullen telefonisch of digitaal gehouden worden. U kunt zich opgeven via Social Schools. Ouder van groep 7 en 8
hoeven zich niet in te schrijven. De gesprekken van groep 8 zijn al geweest en de gesprekken van groep 7 komen
na de uitslag van de entreetoets.
Bruiloft Nienke
Juf Nienke gaat trouwen! Op vrijdag 23 april trouwt ze samen met Roelof- Jan Visscher voor
de burgerlijke stand. Op donderdag 9 september trouwen ze in de kerk en kan er hopelijk
een feest plaatsvinden. We maken er dus twee feestelijke dagen van! De groep van juf
Nienke (instroom/ groep 1) is al druk met de voorbereidingen. Om het feest compleet te
maken, willen we u vragen om het bruidspaar een kaartje te sturen op vrijdag 23 april. Het
adres is: Schippersland 3, 8096 MX Oldebroek.
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.

Bericht van Bijdehandjes
Wist u dat er in de school ook peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang wordt aangeboden? Voor
kinderen is het leerzaam en gezellig om met andere kinderen te spelen, te leren van elkaar en samen te delen.
Daarnaast hebben wij ook een doorgaande leerlijn met de school, zodat kinderen alvast vertrouwd raken met het
onderwijs. Heeft u interesse of vindt u het fijn om eerst even bij ons te komen kijken? Kom gerust langs. Er zijn al
een aantal plekken beschikbaar en na de vakantie worden dit er nog meer. U kunt uw kind opgeven via de site
www.bijdehandjes.info. U klikt dan op locatie Wezep en vervolgens klikt u op de betreffende groep en dan kiest u
voor de optie inschrijven. Heeft u vragen? Spreek ons gerust aan. U kunt ons ook bellen op 06-81282456

Hoe gaan we op De Schaapskooi om met gescheiden ouders
Als ouders scheiden, verandert er van alles voor de betreffende ouders en ook voor de kinderen. Eén ding verandert
meestal niet en dat is de gezamenlijke verantwoordelijkheid die ouders voor kun kind(eren) dragen. In het belang van
de kinderen is het goed als ouders duidelijke afspraken maken. Dat dit lang niet altijd makkelijk is, begrijpen we ook.
Hieronder ziet u hoe we de informatievoorziening aanpakken, als er sprake is van gescheiden ouders:
•
•

•
•
•

•

We gaan ervan uit dat de gezaghebbende ouder de informatie van de school doorgeeft aan de niet-verzorgende
ouder. Dit wordt bij deze expliciet kenbaar gemaakt aan de gezaghebbende ouder.
Er vinden geen aparte gesprekken plaats met beide ouders, tenzij dit vanwege verstoorde verhoudingen echt niet
gaat. De school wordt formeel (schriftelijk) in kennis gesteld van het feit dat de niet-gezaghebbende ouder van
informatie verstoken blijft. De school is dan bereid op verzoek van deze ouder informatie te verstrekken. Dit zou
in de vorm van een apart 10-minutengesprek kunnen zijn. Iedere in kennisstelling wordt door de directie apart
beoordeeld.
Het schoolrapport wordt bij instroom van de leerling bij ons op school, eenmalig aan de leerling verstrekt. De
gezaghebbende ouder is verplicht deze te delen met de niet-gezaghebbende ouder.
Iedere ouder kan middels het verstrekken van een e-mailadres aan de administratie van de school op de hoogte
blijven van de uitgaande post en onze nieuwsbrief.
Wanneer één van de ouders het ouderlijk gezag heeft en de andere ouder uit de ouderlijke macht is gezet, vindt
het contact tussen ouders en school alleen plaats met de ouder die het ouderlijk gezag heeft. Bijvoorbeeld in het
geval dat de niet-gezaghebbende ouder een contactverbod is opgelegd en de orde en rust op school verstoord
zou worden.
De school heeft geen informatieplicht aan nieuwe relaties. In overleg met betrokkenen wordt gezocht naar een
werkbare oplossing die recht doet aan het kind. Indien één van de ouders wenst dat de nieuwe relatie aanwezig
is bij de gesprekken, en de andere ouder ondervindt hiervan geen nadeel, staan we hiervoor open. We geven
echter geen informatie aan de nieuwe relatie zonder het bijzijn van één van de ouders en de toestemming van
beide ouders die het ouderlijk gezag hebben.

SAMEN ACTIEF | PANNAVOETBAL (Bericht van Nummer 13)
Op twee plekken in de gemeente Oldebroek organiseert het Jongerenwerk van Nummer 13 samen met
scholen/buurt Pannavoetbal voor jongeren in de gemeente Oldebroek. Afgelopen donderdag heeft de eerste avond
plaatsgevonden in Hattemerbroek. 10 teams van 3 personen namen hieraan deel. Het was een geslaagde avond;
juist in deze tijd, omdat er zoveel niet kan.
Op woensdag 14 april wordt het Pannavoetbal georganiseerd op het schoolplein van de Schaapskooi. Aanmelden
kan via Instagram van Jongerenwerk_gemoldebroek of per mail naar r.uitslag@nummer-13.nl.
Aanmelden hiervoor kan tot woensdagochtend 11.00u. Jongeren in de leeftijd van groep 7+8 en klas 1 t/m 3 kunnen
meedoen.
https://oldebroekvoormekaar.nl/pannavoetbal-in-hattemerbroek
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Houd u aan de snelheid!
Onze kinderen zijn ons kostbaarste bezit. Ik vraag u daarom ook dringend om u aan de snelheid te
houden als u met de auto komt. In het bijzonder aan de achterkant van de school (bij de
Vredeskerk). Dat zijn de Nieuwlandsweg en het Heidepad. Ook bij het weer wegrijden: matig uw
snelheid!
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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