Nieuwsbrief
4 juni 2021

Verjaardagen
Beste ouder(s)/verzorger(s),
En toen was het ineens warm! Tijd voor korte broeken en T-shirts. We moeten er allemaal
een beetje aan wennen, maar dat gaat best heel snel. Vandaag waren de kinderen vrij en
hadden de meesters en juffen een studiedag. Hopelijk hebben de kinderen vandaag
genoten! In deze nieuwsbrief staat de groepsindeling voor het komende jaar. Het was weer
een flinke puzzel, ook omdat het aantal leerlingen bij ons op school toeneemt en het qua
ruimte wat begint te knellen. Samen met team en MR zijn we eruit gekomen.
Activiteiten
juni
7-17 Cito Toetsweek (ouderportaal tijdelijk gesloten)
23 Studiedag (kinderen vrij)
28 Rapport mee
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Juni
Bjorn
Sem
Femke
Lisa
Liv
Emma
Iris
Fabian
Wim
Bram
Maud

28-2 Schoonmaak
Liederen voor de maand mei
Onderbouw
Bovenbouw
Dit is mijn hand en dat mijn voet (E&R) God heeft alle macht (make some noise)
Inzetplan 2021-2022
Het inzetplan voor het schooljaar 2021-2022 is bekend. Het ziet er als volgt uit:
Groep
Aantal
Leerkrachten
1.
Instroom (januari 2022) n.n.b
Vacature
2.
Groep 1
n.n.b
Juf Henny, Juf Nienke
3.
Groep 1/2
n.n.b
Juf Anouk, Juf Jennie
4.
Groep 2
28
Juf Tine, Juf Jennie
5.
Groep 2/3
28
Juf Helma, Juf Nienke
6.
Groep 3
26
Juf Corrie, Juf Harcolien
7.
Groep 4
28
Juf Ginette, Juf Rebekka
8.
9.
10.
11.
12.

Groep 5
Groep 5/6
Groep 6
Groep 7
Groep 8

26
27
29
37
36

Juf Angela, Juf Anja
Juf Esther, Juf Femke
Juf Linda, juf Carolien
Meester Wilmer, juf Lucia
Juf Marianne, juf Lisanne

Onderwijsassistenten
Juf Monique
Juf Wianka
Juf Monique, Juf Mariët
Juf Jeanine, Juf Annemarie
Juf Wianka, Juf Annemarie
Juf Monique
Juf Mariët
Juf Petra
Juf Petra
Juf Jeanine
Juf Evelien, juf Annemarie
Juf Evelien, juf Annemarie

Jaargroep 7 en jaargroep 8 zijn samengevoegd. Ook is er een combinatiegroep 2/3. In deze drie groepen wordt
extra personeel ingezet. De ouders van groep 2/3 ontvangen hierover nog extra informatie. De ouders van de
toekomstige groepen 7 en 8 zijn eerder deze week op de hoogte gesteld.
We hebben gekozen voor deze groepsindeling om een aantal redenen:
- Door deze indeling kon de indeling van groep 2 t/m groep 6 ongewijzigd blijven.
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Door deze indeling passen alle leerlingen in het schoolgebouw (met later het ene lokaal van de
Vredeskerk) en hoeft er niet uitgeweken te worden naar een ander gebouw of noodlokaal.
Deze indeling paste binnen het personeelsbudget.
We zijn van mening dat onze keuzes niet negatief bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, niet aan
de groepen als geheel en ook niet aan de individuele kinderen die extra begeleiding nodig hebben. De
inzet van het (extra) personeel is daarop gericht.

Leidt deze indeling tot vragen, dan kunt u een mail sturen naar directieschaapskooi@deakker.nu.
Snelheidscontroles door de politie
Waarschijnlijk kunt u binnenkort politiecontroles verwachten op de Veluwelaan, maar ook op het Heidepad. Er zijn
klachten binnengekomen dat daar erg hard wordt gereden. Ook het fietsen op de stoep is een blijvende ergernis.
We zijn zuinig op onze kinderen! U hopelijk ook!
Eendracht Ontdekorkest
Lijkt jouw kind het leuk om samen met andere kinderen muziek te gaan maken?
Goed nieuws! Op woensdag 9 juni a.s. start er een nieuw Eendracht Ontdekorkest.
Er worden verschillende muziekinstrumenten aangeboden om te kijken wat jouw dochter of zoon leuk vindt. Onder
professionele begeleiding zullen er zes lessen aangeboden worden met op het eind een feestelijk optreden.
Nieuwsgierig geworden en benieuwd naar meer informatie? Check dan onze website:
https://www.eendrachtwezep.nl/ontdekorkest/
Geen slippers a.u.b.
Het heeft niks met Corona o.i.d. te maken, maar gewoon met vallen en blote knieën. Als kinderen rennen op
slippers, vallen ze sneller. Als ze dan ook nog eens blote knieën hebben, is de juf de halve dag pleisters aan het
plakken. Dus: geen slippers a.u.b.!
Geen versoepelingen voor het onderwijs
Misschien heeft u het vandaag ook in het nieuws gezien: Er zijn nog geen versoepelingen voor het basisonderwijs.
We houden de maatregelen dus nog even vol.
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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