Nieuwsbrief
16 juli 2021

Verjaardagen

Inleiding
Juli
Vakantie! Voor de één betekent dat een periode van rust, ontspannen, niets doen. Voor de ander is
18 Sam
die beleving heel anders. Misschien gaat u wel klussen, of moet er nog gewoon gewerkt worden. Ook
kunnen we andere redenen zijn waarom deze vakantie niet per se een periode van ontspanning 18 Owen
betekent. Feit is, dat de kinderen 6 weken lang niet naar school hoeven. Hopelijk kunnen zij de 19 Sem
19 Nathan
komende weken even tot rust komen, ontspannen en genieten van mooi weer en andere activiteiten
dan anders. We hopen dat we alle kinderen over 6 weken weer veilig en gezond op school mogen21 Jill
21 Iris
terugontvangen!

21 Robin
22 Giselle
23 Iris
16 juli Zomervakantie
24 Milan
26 Lucas
30 aug Opening schooljaar
26 Joyce
9 sept Vrije middag
27 Xavy
Liederen voor de maand juli
27 Samuël
Onderbouw
Bovenbouw
29 Davy
30 Dyonne
Ik volg de Heer (opwekking kids 22) Laat heel de wereld het zien (opwekking 276)
30 Rosa
Augustus
Social Schools
1 Noah
U ontvangt de nieuwsbrief voor het laatst vanuit Parnassys, de nieuwsbrief zal de eerst
1 Jesse
volgende keer verstuurd worden vanuit Social Schools. Zo staat alle informatie die jullie als
2 Jesse
ouder(s)/verzorger(s) nodig hebben op één plek.
2 Joey
Mocht u nog geen Social Schools account hebben, zou u dit dan willen melden bij uw eigen
4 Melissa
leerkracht?
6 Duuk
6 Jesse
Training kinderen van gescheiden ouders
9 Noor
In het najaar start er weer een training ‘Alles is Anders’, deze training is voor kinderen van
10 David
gescheiden ouders. Zie de flyer in de bijlage voor meer informatie.
10 Alyssa
11 David
Afscheid groep 8
11 Sanne-Sophie
Deze week hebben we afscheid genomen van groep 8. Na de vakantie maken ze de stap naar het 12 Levi
voortgezet onderwijs. De kinderen hebben de musical ‘sabotage op het spoor’ gespeeld. De ouders
12 Luna
zaten in de school, verdeeld over de verschillende lokalen en volgden alles via de livestream. Het leuke
13 Amara
was dat ook opa’s, oma’s, ooms en tantes mee konden genieten vanaf thuis, ook via een livestream.
13 Manuel
Als afsluiter zijn alle kinderen op het plein toegezongen door het team van De Schaapskooi. We 16 Amy
hebben ook prachtige afscheidscadeaus ontvangen. Een bank voor op het schoolplein en 2
16 Djesmay
insectenhotels. Heel erg bedankt!
16 Stan
17 Jaëlle
19 Thomas
Een goede start
23 Jaimy
We hopen u na de vakantie allemaal weer gezond en uitgerust te treffen tijdens een
24 Lisa
koffiemoment op school. U kunt eerst meelopen naar de klas van uw kind. We verzoeken u
24 Tim
vriendelijk om dit kort te houden. Wij zorgen ervoor dat, mits de regels dit toelaten, de koffie en de
25 Djayden
thee klaar staat.
25 Iza
27 Jayden
31 Justin
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Welkom Ds. Vlijm
Dit weekend doet Ds. Vlijm zijn intreden in de Dorpskerk. Zaterdagmiddag is er een receptie en zondag zal hij worden
bevestigd. We wensen Ds. Vlijm Gods zegen toe bij zijn werk en een goede tijd met zijn gezin in Wezep.
Foutje in de kalender
Een oplettende ouder ontdekte een wel heel opmerkelijke fout in de kalender die gisteren is meegegeven: In de
kalender missen 9 en 10 maart. Hoe die fout erin is geslopen is ons een raadsel! Gelukkig staan er niet veel activiteiten in
maart. Biddag is niet 11 maar 9 maart, maar wel op woensdag. De Kangoeroedag is wel op 17 maart, alleen valt dat op
een donderdag en niet op dinsdag. Misschien kunt u zelf de data op uw kalender even wijzigen? Gelukkig kloppen de
andere maanden wel.
Spelen op het plein (maar niet op het dak!)
Het is gebleken dat er kinderen (zelfs al vanaf leeftijd groep 3!) de afgelopen weken na schooltijd op het dak van de
berging klimmen. Niet alleen om een bal van het dak te halen, maar zelfs om een tikspel te spelen. Dit moeten we echt
niet willen! Het hoofdargument is natuurlijk veiligheid! Als kinderen in hun spel uitglijden of het evenwicht verliezen,
vallen ze 3 meter naar beneden, met alle gevolgen van dien. Wilt u uw kinderen op het hart drukken dat ze, als ze na
schooltijd op het schoolplein spelen, ze nooit op het dan van de berging of op andere daken klimmen? Het zou fijn zijn
als u als ouders ook regelmatig even toezicht houdt op de spelende kinderen.

Gebed
God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen,
zich even kan losmaken uit het gareel
van de zorgen en verantwoordelijkheid,
dat, los en vrij,
de aarde kan proeven en ruiken,
en de lucht en het water en de mensen erbij.
Geef mij een hart dat nog kan luisteren
naar de vogels en kan glimlachen
bij de verre geluiden van koeien
als de morgen begint.

Geef mij een hart dat nog op de uitkijk staat
naar vreemde mensen en andere dingen
en gelukkig is, om hun anders-zijn.
Geef mij een hart, dat nog kan spelen
en alles kan vergeten bij een bal in het water
of een kind in het zand.
God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen
zoals U, op die zevende dag,
toen alles zeer goed was,
wat U had gemaakt.
Amen

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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