Nieuwsbrief
18 juni 2021

Inleiding
Wat een warmte deze week. De kinderen (en leerkrachten) verdienen een geweldig
compliment dat ze het zo goed hebben volgehouden. Want makkelijk was dat zeker niet!
We hebben ons best gedaan om de temperatuur zo goed mogelijk naar beneden te krijgen
in de school. Maar als het buiten meer dan 32 graden is, is dat een hele uitdaging. De
afgelopen weken stonden ook in het teken van de Citotoetsen. Deze toetsen geven een
indicatie van in hoeverre het ons is gelukt om de lesstof over te brengen op de kinderen. In
dit jaar van Corona zijn deze scores op een andere manier belangrijk dan andere jaren. We
gebruiken de gegevens om vast te stellen waar we nog extra aandacht aan moeten geven.
De komende jaren zullen we te maken hebben met allerlei gevolgen van de afgelopen
periode. Gelukkig kunnen we daarbij op steun rekenen van de overheid. Er komt extra geld
om kinderen te helpen.
Activiteiten
juni
23 Studiedag (kinderen vrij)
28 Rapport mee
28-29 Schoonmaak (max. 4 personen in een groep)
7 juli Afscheid meester Bertus

Verjaardagen
Juni
Jesse
Wouter
Julia
Silvan
Lieke
Naomi
Sari
Desley
Justin
Lenn
Bjorn
Esmee
Senna
Juli
1 Lieke
2 Bernice

22
22
23
24
25
25
28
28
28
29
29
30
30

Liederen voor de maand mei
Onderbouw
Dit is mijn hand en dat mijn voet (E&R)

Bovenbouw
God heeft alle macht (make some noise)

Afscheid meester Bertus
Er wordt op school al flink geoefend voor het afscheid van meester Bertus op 7 juli as. Het belooft een geweldig
gezellige dag te worden met allerlei leuke activiteiten en lekker eten en drinken. U heeft inmiddels een brief
ontvangen van de feestcommissie met daarin alle informatie.
Nieuwe IB-er
Met het vertrek van meester Bertus kwam ook de functie van IB-er (Intern Begeleider) vrij. We zijn erg blij om te
kunnen melden dat Mirjam Rozeboom (juf van groep 3) deze functie over zal gaan nemen. Zij zal het komende
jaar het IB-werk combineren met de opleiding die bij deze functie hoort.
10 minuten gesprekken
U kunt zich binnenkort weer opgeven voor de 10 minuten gesprekken. Deze keer zijn ze niet verplicht. U kunt
een afspraak maken met behulp van de uitnodiging die in Social Schools verschijnt. De afspraken zijn in beginsel
weer via de digitale weg met behulp van Teams of de telefoon. Voor groep 7 maken we een uitzondering. De
gesprekken naar aanleiding van de entreetoets vinden we zo belangrijk dat we die liever fysiek door laten gaan.
Deze gesprekken zijn dan ook verplicht. U hoort van uw leerkracht hoe.
Slippers thuislaten!
Ik herhaal mijn vraag van de vorige keer: Geen slippers aan naar school. Dit scheelt heel wat pleisters plakken.
Slippers zijn vaak gladder en minder stabiel dan schoenen. En hoe mooi we ze soms ook vinden… beter van niet!
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Schoonmaak
Op de planning staat weer de jaarlijkse schoonmaak. We hebben gemeend dat, nu er weer versoepeld wordt, er
ook weer schoongemaakt kan worden door ouders. We hanteren daarbij een maximum van 4 ouders in een
lokaal, waarbij schoongemaakt wordt als de kinderen niet in de klas zijn (bijvoorbeeld tijdens gym).
Afscheid groep 8
Het duurt niet meer zo lang en dan nemen we afscheid van groep 8. Dat is een bijzonder moment waar we op de
laatste dinsdag van dit schooljaar bij stil zullen staan. De kinderen van groep 8 zullen samen met de leerkrachten
een leuke activiteit gaan doen en ’s avonds is er de afscheidsmusical. Ook dit jaar hebben we er alles aan gedaan
om, ondanks de nog steeds gelden Coronaregels, een geweldige avond met elkaar te hebben. Alle ouders van
groep 8 zullen op school worden verwelkomd en zullen, net als vorig jaar, met behulp van technische middelen
de musical van heel nabij met een live verbinding kunnen meemaken. We sluiten met elkaar de avond af op het
schoolplein, vorig jaar was dat ook een bijzonder hoogtepunt! De ouders van groep 8 ontvangen van tevoren ook
een link naar de livestream die ze vervolgens kunnen delen met bijv. opa en oma, zodat ook zij vol trots mee
kunnen kijken! De voorbereidingen zijn in volle gang!
Vanaf 26 juni – einde mondkapjes
Nu de overheid (naar alle waarschijnlijkheid) heeft besloten te stoppen met mondkapjes in openbare ruimtes
vanaf 26 juni, stoppen wij ook met het verplicht dragen van een mondkapje in en om de school. Regels als 1,5
meter afstand, vaak handen wassen en in elleboog hoesten blijven natuurlijk gewoon van kracht. Ook de
routines die onszelf inmiddels eigen hebben gemaakt (de routes ’s morgens vroeg, de poorten, de
looprichtingen, meteen naar de klas lopen, enz.) blijven gewoon op dezelfde manier doorgaan.
We bedanken u hartelijk voor het feit dat u samen met ons hebt gewerkt aan een manier van omgaan met alle
regels en gevolgen van keuzes die we hebben gemaakt.
Nieuw MR-lid
Met ingang van het nieuwe cursusjaar is er een nieuw MR-lid. Mirjam Rozeboom zal, vanwege haar nieuwe rol
binnen De Schaapskooi, stoppen met deze taak. Er is ook al een opvolger voor haar gevonden. Vanaf het nieuwe
cursusjaar zal juf Corrie deel uit gaan maken van de MR.
Inlogkaart Foto Koch
Een week geleden hebben de leerlingen het inlogkaartje van Foto Koch via de leerkracht gekregen. Op de inlogkaart
vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een
leuke actie voor u klaar: wanneer u na het ontvangen van uw inlogkaart(en) binnen 10 dagen bestelt, ontvangt u
van Foto Koch de groepsfoto gratis!. U heeft hier nog een paar dagen de tijd voor, mocht u hier gebruik van willen
maken. U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels IDeal, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens
doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa’s/oma’s of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen
op de site.
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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