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Nieuwsbrief
23 april 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat hebben we vandaag een leuke, gezellige Koningsdag beleefd met elkaar. Zoveel
verklede kinderen en leerkrachten! Er is veel bewogen en gespeeld vandaag!
Nu is het tijd om lekker te genieten van 2 weken meivakantie. Ook voor het personeel is dit
een welkome vakantie.
We wensen u een goede tijd toe.
Activiteiten
April
26 Meivakantie
Mei
13 Hemelvaart
14 Vrije dag
Onderbouw

Liederen voor de maand mei
Bovenbouw

Kinderen van de Vader (E&R)

God van licht (Opwekking 807)

23
25
27
28
29
29
1
1
3
4
5
7
7
8
9

Verjaardagen
april
Ivan
(5)
Benthe
(8)
Isa
(5)
Robin
(7/8)
Silven
(6)
Mirte
(6/7)
Mei
Hanna
(5)
Marije
(8)
Dylano
(2)
Britt
(6/7)
Renate
(8)
Emily
(1)
Isabel
(5)
Ezra
(2)
Amber
(6)

Weer starten met sport of cultuur? Het Jeugd- en Volwassenenfonds helpt!
OLDEBROEK – Hoewel sport- en cultuuraanbieders langzaamaan weer open gaan, is direct weer meedoen niet
voor iedereen vanzelfsprekend. De financiële situatie kan door de coronacrisis verslechterd zijn. In de gemeente
Oldebroek geen reden om sport of cultuur aan je voorbij te laten gaan. Het Jeugd- en Volwassenenfonds biedt
uitkomst!
Het Volwassenenfonds is nieuw in de gemeente Oldebroek, het is zelfs de eerste gemeente in Gelderland met
zo’n fonds. De principes zijn hetzelfde als bij het Jeugdfonds: er is weinig geld om aan sport of cultuur te doen en
het fonds betaalt de contributie of het lesgeld aan de aanbieder. Een professional die de situatie van het gezin
kent kan een aanvraag indienen. Ook vergoedt het fonds eventueel noodzakelijke kleding of materialen.
Meedoen?
Een aanvraag bij het Volwassenenfonds en het Jeugdfonds wordt gedaan door een intermediair die actief is
binnen de gemeente Oldebroek. Denk bijvoorbeeld aan een schuldhulpverlener, buurtsportcoach, medewerker
Sociaal Team, leerkracht op school of een jeugdwerker. Een
overzicht van de intermediairs en meer informatie over de fondsen
is te vinden via www.goedbezigoldebroek.nl. Op de Schaapskooi
kunt u contact zoeken met Evelien Prins door een mail te sturen
naar evelienprins@deakker.nu
Hebt u vragen over de fondsen, dan kunt u contact opnemen met
Rudolf Huberts van Goed Bezig Oldebroek via zijn emailadres
rhuberts@oldebroek.nl of telefoonnummer 06 44 928 259.

Een gewaarschuwd mens…
We kregen vandaag een melding van een moeder dat haar dochter was achtervolgd door een onbekende man, toen
ze op weg was naar gymnastiek. Hij deed net alsof hij slecht ter been was en liep met een stok. Gelukkig is er niks
vervelends gebeurd, omdat er iemand anders toevallig langs kwam en de man afdroop, mar de schrik zat er goed in.
De man was bijna geheel in het zwart gekleed met een muts op. De politie is gewaarschuwd. Het leek ons goed om
u dit te melden. De politie adviseert in dit soort gevallen meteen 112 te bellen.
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!
Verlof Juf Jeanine
Vandaag heeft Juf Jeanine afscheid genomen van leerlingen en collega’s. Vandaag begint haar zwangerschapsverlof.
We zien Juf Jeanine pas weer terug na de kerstvakantie. Hopelijk komt ze voor die tijd nog wel even een keertje jaar
prachtige kindje laten zien! We wensen Juf Jeanine een goede tijd!
Versoepeling Coronabeleid
We hebben besloten om een versoepeling toe te passen op het gebied van Coronapreventie. Nu de overheid
versoepelt, zien we daarin een mooie aanleiding om te stoppen met de mondkapjes voor de kinderen van groep 7
en 8. In de praktijk bleek dat het op een correcte manier gebruiken van de mondkapjes, lang niet altijd
haalbaar/controleerbaar is. Op die manier denk je dat je bijdraagt aan de veiligheid, terwijl dat eigenlijk niet zo is.
Voor de volwassenen in de school en voor de ouders die hun kinderen bij de klassendeur brengen, blijft de
mondkapjesplicht in stand. Bent u benieuwd hoe je een mondkapje op een correcte manier gebruikt? Hier kun u
lezen hoe je dat zo verantwoord mogelijk doet!
Afscheid Meester Bertus
Om vast in uw agenda te zetten: Op 7 juli 2021 neemt Meester Bertus afscheid van De Schaapskooi. Hij gaat dan
met pensioen. U hoort later meer over de wijze waarop we dit afscheid zullen organiseren.
Goed Bezig Oldebroek in de meivakantie
Goed Bezig Oldebroek begint de meivakantie sportief! De buurtsportcoaches organiseren een viertal vakantie
activiteiten in Wezep en Oldebroek. Bij alle activiteiten zijn kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van harte
welkom. Aanmelden is voor alle activiteiten verplicht en deelname is gratis! Aanmelden kan via de website van
Goed Bezig Oldebroek www.goedbezigoldebroek.nl.
Helpt u mee?
Als we kinderen willen leren wat de regels zijn in het verkeer, dan is het belangrijk om hen het goede voorbeeld te
geven. Een duidelijke regel voor groot en klein: Niet fietsen op de stoep! Helpt u mee? Alvast bedankt!
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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