Nieuwsbrief
3 september 2021

Verjaardagen

Inleiding
Een nieuw schooljaar is begonnen. De eerste week is alweer voorbij. We hopen dat uw kind een
goede eerste week heeft gehad. De komende weken staat er weer van alles op het programma.
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Nieuwe ouders, van harte welkom!
Het kan zijn dat dit ook uw eerste ‘echte’ week op De Schaapskooi is. Dat kan best een beetje wennen zijn. Schroom niet om
vragen te stellen aan de leerkrachten. Dat kan fysiek bij de deur van de klas, dat kan via Social Schools, via de mail. Ook kunt u
een afspraak maken. De komende startgesprekken zijn ook een mooie gelegenheid om uw vragen aan de leerkracht te stellen.
Startgesprekken
Startgesprekken zijn gesprekken waarin u en de leerkracht van uw kind(eren) met elkaar kennismaken en het hebben over het
schooljaar dat voor ons ligt. Eventuele bijzonderheden die op uw kinderen betrekking hebben, kunnen worden gedeeld. Ook
kunnen er afspraken worden gemaakt over hoe de communicatie het best verloopt. Het is belangrijk om het jaar goed te laten
beginnen, daar hebben we allemaal baat bij. Een startgesprek duurt 10 minuten. De leerkracht zal zich daar zo goed mogelijk
aan houden. Zaken die meer tijd vragen dan 10 minuten, kunnen beter op een ander moment besproken worden. Daar kunt u
dan een afspraak voor maken. Vanaf groep 5 mogen kinderen mee naar het startgesprek.
Startactiviteit
We hopen u allemaal te treffen op vrijdag 17 september tijdens de startactiviteit. Het is een mooie gelegenheid om elkaar als
ouders en school te treffen. Het is lang geleden dat we een dergelijke activiteit hebben kunnen houden. We hopen dan ook dat
u allemaal komt! Voor de overige informatie verwijzen we u naar de flyer die u al via Social Schools heeft ontvangen.
Een fantastische dag!
Op 9 september hebben we een mooie dag. Op die dag vragen juf Nienke en haar Roelof-Jan de zegen van God over hun
huwelijk. We hebben allemaal erg veel zin in dit mooie feest. We wensen Nienke en Roelof-Jan een prachtige dag toe, samen
met alle mensen die hun dierbaar zijn.
Kom gerust wat later 😉
De hekken gaan open om 8:15 uur en de kinderen gaan ’s middags uit om 14:30 uur uit. 5 minuten voor tijd op school zijn is
nog steeds ruim op tijd.

Training ‘Alles is Anders’
In het najaar start de training ‘Alles is Anders’ weer, deze training is voor kinderen van gescheiden ouders.
Zie folder voor meer informatie.

Vakantierooster en studiedagen
U heeft, als het goed is, al een kalender. Hierbij nog even het vakantierooster inclusief de studiedagen in één overzicht.

Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2de pinksterdag
Zomervakantie

Vakantierooster 2021-2022
Begin
18 oktober 2021
24 december 2021
21 februari 2022
15 april 2022
25 april 2022
26 mei 2022
6 juni 2022
11 juli 2022

Studiedagen
27 september 2021: Akkerdag
4 en 5 november 2021: Studiedagen
6 december 2021: Studiedag
9 februari 2022: Studiedag

Eind
22 oktober 2021
7 januari 2022
25 februari 2022
18 april 2022
6 mei 2022
27 mei 2022
6 juni 2022
19 augustus 2022

14 april 2022: Studiedag
20 mei 2022: Studiedag
7 juni 2022: Akkerdag
22 juni 2022: Studiedag

Club
Beste jongens en meisjes,
Vanaf D.V. maandag 20 september beginnen alle clubs weer. We nodigen jullie van harte uit om te komen.
We zingen, vertellen uit de Bijbel, vieren sinterklaas, Kerst en Pasen, doen een spel of gaan knutselen. Aan het eind van het seizoen
hebben we altijd een leuk uitje.
Komen jullie ook? Je mag gerust een vriendje of vriendinnetje meenemen. Wij vinden het fijn als je komt. Tot dan!
Locatie Schakel, Oranjeboomlaan 27
Groep 3 en 4, woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.
Groep 5 en 6, dinsdagavond van 18.30 tot 19.45 uur.
Groep 7 en 8, maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur.
Opening winterwerk
Zondag 19 september start het winterwerk weer in een openluchtdienst bij het Vinkennest.
We mogen als kinderen van ‘De Schaapskooi’, alle kinderen die dat willen, daar o.l.v. juf Lisanne en juf Lucia een lied zingen. Het lied
heet: Er is een hart dat klopt voor jou. In de klas zullen wij dit lied aanleren en daarnaast zal er ook geoefend worden met de
kinderen op woensdag 8 en 15 september om 12.30, gelijk na schooltijd op het schoolplein.
Het is wel de bedoeling dat u zelf met het kind meegaat zondag 19 september en u zich aanmeldt bij school, zodat we weten hoeveel
kinderen we kunnen verwachten.
Aanmelden kan bij : LuciaHardonk@deakker.nu
Alle kinderen die het leuk vinden om mee te doen zijn van harte welkom!
We kijken naar jullie uit…..
Social Schools al geïnstalleerd?
We gebruiken Social Schools steeds meer voor de communicatie tussen school en ouders. U kunt de app downloaden op uw telefoon
en u kunt er ook via het internet bij komen. Mocht u er niet uitkomen, dan weet u ons te vinden! Voor een koppelverzoek kunt u bij
de leerkracht terecht.
After School activiteiten elke woensdagmiddag
Was uw kind erbij? Wat hebben we het leuk gehad met elkaar. Meester Walter van Goed Bezig had allemaal leuke spelletjes klaar
gezet en we hebben een uur lang leuk met elkaar gespeeld op het plein. Voetballen, boogschieten, jongleren, blikgooien en nog veel
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meer. Er stonden 2 belangrijke regels centraal: Iedereen mag (altijd) meedoen en als je wilt stoppen, overleg je dat goed met je
speelmaatjes.
Ook komende woensdagmiddagen zijn er weer een after school activiteiten. Het is voor alle kinderen van De Schaapskooi en het kost
niks! Welkom!
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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