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Inleiding
Het gonst in de school… Er gebeurt van alles. Er worden liedjes gezongen, er wordt
geacteerd in het speellokaal, er zijn verjaardagen van juffen, minischoolreisjes… Het zijn de
geluiden en activiteiten van de laatste schoolweken.
Komende week is ook zo’n week waarin van alles gebeurt. Veel leesplezier!

5 juli 10 minutengesprekken
7 juli Afscheid meester Bertus
8 juli 10 minutengesprekken

Activiteiten
juli
13 juli Afscheid groep 8 (met ’s avonds
musical voor ouders groep 8)
15 juli Wisselmiddag
16 juli Vrije middag

Liederen voor de maand juli
Onderbouw
Ik volg de Heer (opwekking kids 22)

Verjaardagen
2
2
4
4
5
6
7
7
9
9
18
18

Juli
Bernice
Yannick
Benthe
Twan
Lino
Thomas
Joost
Hidde
Koen
Fabian
Sam
Owen

Bovenbouw
Laat heel de wereld het zien (opwekking 276)

Social Schools
U ontvangt de nieuwsbrief voor het laatst vanuit Parnassys, de nieuwsbrief zal de eerst volgende keer verstuurd
worden vanuit Social Schools. Zo staat alle informatie die jullie als ouder(s)/verzorger(s) nodig hebben op één
plek. Mocht u nog geen Social Schools account hebben, zou u dit dan willen melden bij uw eigen leerkracht?
Afscheid meester Bertus
Komende woensdag neemt Bertus Blok afscheid van De Schaapskooi. Meester Bertus is een begrip in Wezep.
Veel kinderen hebben les van hem gehad, veel ouders hebben hem op bezoek gehad, gesprekken met hem
gevoerd en veel collega’s hebben naast hem en met hem mogen werken. Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest is
komende woensdag het moment om het onderwijs achter zich te laten. Een grote stap, zowel voor Bertus zelf,
als voor de school. We hebben een mooi programma bedacht voor deze dag, u heeft daar eerder al informatie
over ontvangen. ’s Morgens is er een leuk programma voor de kinderen, we verwachten iedereen tussen 8:00 en
8:10 uur op school. Alle kinderen mogen verkleed op school komen en hoeven zelf geen eten en drinken mee te
nemen.
Afscheid groep 8
Op dinsdag 13 juli nemen we afscheid van groep 8. Overdag hebben ze een gezellig programma met de groep en
de leerkrachten. ’s Avonds is de afscheidsmusical en het definitieve afscheid. Na 8 jaar komt er dan een einde
aan de basisschooltijd en start een nieuwe fase. We wensen alle kinderen Gods nabijheid en zegen toe op hun
verdere levensweg en we geven hen op deze avond een bijbel, of dagboek mee. Voor een aantal ouders
betekent dit afscheid ook het definitieve afscheid van de basisschool. We bedanken hen voor het vertrouwen en
alle inzet van de afgelopen jaren.
10 minutengesprekken
De komende week zijn er 10 minuten gesprekken. Voor groep 7 zijn deze gesprekken verplicht, in verband met
de uitslag van de entreetoets. Voor de andere groepen geldt deze verplichting niet. Mocht u een gesprek
wenselijk vinden, dan kunt u zich opgeven via Social Schools.
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Coronamaatregelen
De mondkapjesplicht is opgeheven. Ook op De Schaapskooi worden binnen door de leerkrachten geen
mondkapjes meer gedragen. Het gevaar hiervan is, dat je bijna gaat denken dat ook afstand houden niet meer
nodig is. We willen u vriendelijk verzoeken om de regels die nog wel van toepassing zijn (afstand houden,
looprichting op het plein) nog even vol te houden. Een Coronabesmetting in deze laatste weken zou ontzettend
jammer zijn.
Kiezen voor wat toekomst heeft
Enige maanden geleden zijn we met een aantal mensen (ouders en leerkrachten) begonnen aan een project
‘kiezen voor wat toekomst heeft’. Het doel is om ervoor te zorgen dat de kinderen die op dit moment nog op de
basisschool zitten, een kansrijke toekomst tegemoet kunnen zien. Een toekomst zonder drugs, zonder
alcoholmisbruik en zonder criminaliteit. De eerste stappen zijn gezet, de eerste plannen gemaakt. Mocht u graag
betrokken worden bij dit proces, dan kunt u ten allen tijde aanhaken. U kunt dit kenbaar maken door een mailtje
te sturen naar directieschaapskooi@deakker.nu. Dan wordt u uitgenodigd om met ons mee te denken.
Donderdagavond 14 juli om 19.30 uur is er weer een bijeenkomst op De Schaapskooi.
Nieuw MR-lid
Doordat juf Mirjam het volgend schooljaar de functie van IB-er zal invullen, gaat zij uit de MR. Juf Corrie zal haar
plaats innemen.
Bereikbaarheid

Medezeggenschapsraad

Mocht u de directie willen spreken, kunt u naar
bellen naar 038-3760808, of mailen naar
directieschaapskooi@deakker.nu.

Mocht u agendapunten hebben voor de MR, dan kunt u dit
mailen naar : mrschaapskooi@deakker.nu.

Wanneer het dringend is en de directie ergens
gelijk van op de hoogte moet zijn, kunt u bellen
met 06-83012592.
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