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Verjaardagen

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Komend weekend vieren we het Pinksterfeest. We denken met Pinksteren aan de
Bijbelverhalen waarin de Heilige Geest wordt geopenbaard aan de volgelingen van Jezus.
De Heilige Geest wordt hoorbaar in de wind en zichtbaar in het vuur op de hoofden van de
discipelen. Het moet een bijzondere bijeenkomst zijn geweest daar in Jeruzalem. De mensen
die het overkwam waren er helemaal vol van. En waar het hart vol van is, daar stroomt de
mond van over. Vol enthousiasme beginnen ze over de Here God te vertellen. En dat doen
ze niet alleen in hun eigen taal, maar in de verschillende talen van de verschillende mensen
die op dat moment volop in Jeruzalem te vinden zijn. Ik wens u toe dat ook u zich
aangesproken voelt door de Liefde van God. Goede Pinksterdagen toegewenst.
Jan Limbeck
Activiteiten
Mei
23 1ste pinksterdag
24 2de pinksterdag (vrij)
27 Schoolfotograaf
Onderbouw

mei
Maudi
Paige
Esmee
Jelle
Rosalie
AnneSophie
21 Hannah

19
19
20
20
20
21

(3)

21 Levi

(1/2)

26 Lola

(2)

26 Stef

(1/2)

29 Siegard

(6)

30 Rosalynn

(2)

Liederen voor de maand mei
Bovenbouw

Kinderen van de Vader (E&R)

(3)
(4/5)
(8)
(4/5)
(5)
(3)

God van licht (Opwekking 807)

Schoolfotograaf
Op donderdag 27 mei zal de schoolfotograaf op school aanwezig zijn. Dit jaar zullen, in verband met het gescheiden
houden van de verschillende groepen, geen broertjes en zusjes foto’s gemaakt worden. Ook zullen er net als vorig
jaar alleen portretfoto’s gemaakt worden en geen groepsfoto’s. Door de portretten samen te voegen in een collage
zal dit de groepsfoto vormen. Op deze manier hoeft de fotograaf niet in contact te komen met de leerlingen en
kan er 1,5m afstand worden gehouden. Zo houden we het zo veilig mogelijk voor de kinderen, leerkrachten en de
fotograaf. We hopen op een geslaagde dag met mooie foto’s!
Tip van de schoolfotograaf: Als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij
fluorescerende kleding.
Niet fietsen op de stoep
Het valt ons op dat zowel kinderen als volwassenen over de stoep langs de school fietsen. Als u ons een beetje zou
kunnen helpen, door uw kinderen te vertellen dat dit niet hoort en door zelf het goede voorbeeld te geven, dan
fietst er de komende week niemand meer op de stoep en zijn alle voetgangers veilig. Bedankt voor uw
medewerking.
Schoolreis
We vinden het erg jammer om u te moeten melden dat schoolreis niet doorgaat. De GGD raadt het scholen af om
dit te doen. Iets ondernemen met de eigen groep mag wel. U hoort daar later nog wel meer over.

Versoepelingen
We gaan weer een beetje meer versoepelen. We stoppen met de wisselende eindtijden en gaan weer terug naar de
oorspronkelijke tijden. We vragen u wel om onderling goed afstand van elkaar te houden, nu er weer meer ouders
tegelijkertijd op het schoolplein komen. Ook vragen we ouders die hun kinderen tot aan de klassendeur brengen,
nog steeds om een mondkapje te blijven dragen. Dit doen we om het personeel tegen besmettingen te beschermen.
We rekenen op uw begrip.
Extra geld
U heeft het vast wel gehoord: Alle scholen krijgen extra geld om achterstanden, ontstaan door Corona, aan te
pakken. Voor onze school geldt dit ook. Op dit moment zijn we als team hard bezig om na te denken op welke wijze
we dit extra geld zullen besteden. U hoort daar binnenkort meer over.
Toezicht op het plein na schooltijd
We vinden het heel belangrijk dat alle kinderen van de basisschool veilig op het schoolplein kunnen spelen. Dit gaat
vaak goed, maar niet altijd. Waar kinderen samen spelen, gaat ook wel eens iets mis. Er gaan dingen stuk en we
horen dat kinderen gevaarlijke dingen doen, zoals klimmen op het dak van de berging. We verzoeken u vriendelijk
en dringend om toezicht te houden op het spelen van uw kinderen buiten schooltijd om. Misschien kunt u dat als
ouders onderling afspreken?
Dorpskerk, van harte gefeliciteerd!
We kregen bericht dat de Dorpskerk weer een nieuwe predikant heeft. Dat is wel een felicitatie waard! We hopen
dat het de familie Vlijm goed zal bevallen in Wezep en wensen hen Gods zegen toe.
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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