Nieuwsbrief
29 oktober 2021

Inleiding
Afgelopen woensdagavond mochten we elkaar allemaal weer ontmoeten op school. Dat
was weer een mooi moment, waar we als team ook met veel plezier op terug kijken. We
hopen dat u veel gehoord en gezien heeft van de zaken die we op school allemaal doen. U
zult ook het nieuws in de gaten houden en zien dat de besmettingen weer aan het oplopen
zijn. We hopen dat de cijfers weer gauw zullen dalen en dit soort momenten als afgelopen
week mogelijk blijven.
Activiteiten
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3 Dankdag
4 & 5 Studiedag(en) kinderen vrij
15 t/m 17 Voortgangsgesprekken groep 8
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8 Schooldammen
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24 Vrije dag
25-7 jan Kerstvakantie
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Vertel het aan de mensen
Psalm 8:1 Heer, onze Heer
Liederen Dankdag
Liederen Dankdag
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Verkoudheidsklachten? Check de beslisboom!
We merken dat een toenemend aantal kinderen verkoudheidsklachten heeft. Het kan dan moeilijk zijn om te
bepalen wat verstandig is. Een kind hoeft niet meteen thuis te blijven als het een snotterbel heeft, maar onder
bepaalde omstandigheden kan dit juist wel verstandig zijn, bijvoorbeeld als het kind in de afgelopen tijd
intensief in contact is geweest met iemand die positief getest is op Corona. Daarom is de beslisboom nog even
toegevoegd bij deze nieuwsbrief. Hierbij het vriendelijke verzoek om deze goed te bekijken, mocht uw kind
verkoudheidsklachten krijgen.
Hopelijk lukt het ons samen om de besmettingen buiten de schooldeur te houden.
Camera’s aan de school
Zoals u misschien al is opgevallen, hangen er sinds kort camera’s aan de buitenkant van de school. Deze
camera’s houden, buiten schooltijden om, het terrein rondom de school in de gaten. Op die manier hopen we,
in geval van vernielingen en andere onrechtmatigheden, te kunnen achterhalen wat er gebeurd is en wie we
daarop kunnen aanspreken. Ook hopen we dat er een preventieve werking vanuit gaat.
De camera’s hebben inmiddels hun dienst al bewezen. In de herfstvakantie zijn de letters van De Schaapskooi
aan de gevel van de muur af getrokken. De daders staan op beeld en zullen door de politie worden vervolgd.

Voortgangsgesprekken groep 8
15, 16 en 17 november zijn de voortgangsgesprekken. Deze gesprekken zijn erop gericht om met leerlingen
van groep 8 en hun ouders samen te spreken over het voortgezet onderwijs. De komende periode zullen de
scholen voor voortgezet onderwijs in de buurt hun open dagen houden. We raden ouders altijd aan om de
open dagen van meerdere scholen te bezoeken. Op die manier kan een school gekozen worden die echt bij de
kinderen past.
Werktijden vs. bereikbaarheid
We willen als school graag dat u als ouders een lage drempel ervaart, als u contact wilt met de leerkracht van
uw kind. Vooral als het belangrijk is, is het prettig als het contact makkelijk gelegd kan worden. We hebben
daarvoor een mooie app: Social Schools. We zijn blij om te merken dat u deze app al goed weet te gebruiken.
We zullen ons best doen om u in het weekend en de late avonduren niet onnodig te storen met schoolzaken,
het weekend is een mooi gelegenheid om rust en ontspanning te zoeken na een lange werkdag is het goed om
even bij te komen. Dat geldt ook voor het personeel van De Schaapskooi. De avonden en de weekenden zijn
we niet aan het werk en reageren we in principe niet op berichten. Goed om rekening mee te houden.
Toezicht op het schoolplein
We willen nogmaals herhalen dat er, buiten schooltijden om, geen toezicht is op het schoolplein door
onderwijspersoneel. We zouden het toejuichen als de ouders van kinderen die na schooltijd op het schoolplein
spelen, onderling afspraken maken over het houden van toezicht. Dat zou de veiligheid en de sfeer op het
plein ten goede komen.
Dankdag
Volgende week woensdag 3 november gaan we dankdag vieren in de Vredeskerk. De dienst begint om 9.00
uur. Fijn dat dit weer met de hele school kan! Het thema is: Dankend doorgaan. De dienst zal in het teken
staan van het verhaal van Noach. Wanneer de aarde droog is, gaat Noach niet zomaar weer verder waar ze
gebleven waren, maar het eerste wat hij doet is God danken. In dit thema willen we de kinderen helpen om
dankend door te gaan met God, hoe de komende tijd er ook uit zal gaan zien, wat er ook gebeurt.
Ook dit jaar willen wij als school een inzamelactie houden voor “De Tweede Mijl”.
De Tweede Mijl biedt op basis van christelijke naastenliefde hulp aan gemiddeld 125 bezoekers per dag.
Deze bezoekers hebben veelal te maken met dak- en thuisloosheid, verslaving en vormen van psychische
stoornis.
Drie keer per week staat de deur van het inloophuis in de Amsterdamse Jordaan voor deze groep open, zij
kunnen dan terecht voor eten, drinken, een luisterend oor en gezelligheid. Ook kunnen zij douchen en hun
vuile kleding inruilen voor schone kleding.
Hier het lijstje van veelgebruikte goederen en etenswaren:
•
Koffie
•
Afwasmiddel
•
Thee
•
Wc-papier
•
Suikerklontjes
•
Scheermesjes voor eenmalig gebruik
•
Koffiemelk
•
Scheerschuim
•
Soep in blik
•
Paracetamol
•
Pakjes soep
•
Boterhamzakjes
Wij willen deze spullen op school inzamelen en doorgeven aan de diaconie van de Vredeskerk. De spullen
kunnen op Dankdag, in de groep van uw kind, worden ingeleverd. Wij zorgen ervoor dat ze op de goede plek
komen.
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Ook kunt u spullen inleveren in de hal van de Hoeksteen en de Vredeskerk of in de torenkamer van de
Dorpskerk.
Nieuwe collega
De komende periode hebben we een extra personeelslid op school. Vera Zielhuis,
onderwijsassistent, is alle ochtenden aanwezig. Zij helpt leerlingen met hun werk en
ondersteunt zo de leerkrachten. In het kader van het NPO-geld dat we van de overheid
hebben ontvangen, kunnen we deze extra hulp mooi inzetten.
Ik ben Vera, ik ben 19 jaar en heb de opleiding onderwijsassistent net afgerond. Ik werk
de middagen bij SKO als leidster bij de BSO en nu werk ik ook alle ochtenden al
onderwijsassistent bij de Schaapskooi. Dit is vooral bij de groep 5 & 5/6.
Als hobby maak ik digitale tekeningen, dus hier ben ik in het weekend ook lekker druk
mee!
31 oktober – Hervormingsdag, maar ook…
Je zou het misschien niet zeggen, maar zondag 31 oktober is een bijzondere dag. 504 jaar geleden sloeg de
Katholieke monnik Maarten Luther in het plaatsje Wittenberg zijn 95 stellingen aan de deur van de kerk. Op
een aantal vellen papier had hij beschreven dat hij vond dat het een andere kant op moest met de RoomsKatholieke kerk van dat moment. In zijn ogen was de kerk afgedwaald van wat er in de bijbel stond. Zo was er
een manier bedacht door de kerk waarop je een plekje in de hemel kon kopen door middel van het kopen van
aflaten (een soort toelatingsformulier). De kerk verdiende daar heel veel geld mee. Ook wilde hij dat gewone
mensen de bijbel moesten kunnen lezen. Tot dan toe konden alleen mensen die Latijn kenden, de bijbel lezen.
Dat moment was het begin van een nieuwe stroming: de protestanten. Als 31 oktober op een zondag valt, heet
deze dag Reformatiedag (reformatie = hervorming= opnieuw vormen). En dat is komende zondag het geval!
Misschien ook een mooie dag om pannenkoeken te eten, want dat hoort inmiddels bij de nieuwe traditie van
het feest van het licht dat sinds enkele jaren wordt gevierd op 31 oktober. Dat zijn nog eens leuke tradities !
Waarom zijn er studiedagen?
Tijdens studiedagen nemen we op De Schaapskooi de tijd om belangrijke zaken met elkaar te bespreken, of
samen een cursus te doen. Op die manier blijven we bij volgens de laatste ontwikkelingen. Dat doen we de ene
keer na schooltijd en de andere keer onder schooltijd. Dat heeft vaak te maken met het onderwerp van de
cursus. Op cursusdagen dat alle leerkrachten aanwezig moeten zijn, kunnen we geen lessen verzorgen. Dat
betekent dat kinderen dan vrij zijn. We zorgen er altijd voor dat kinderen voldoende uren naar school gaan.
Daar zijn wettelijke richtlijnen voor. We kunnen dus niet zomaar dagen vrij blijven geven. Omdat we begrijpen
dat het voor u wel lastig kan zijn om opvang te regelen, geven we het doorgaans ruim van tevoren door.
Luizen controle
Na de herfstvakantie is er weer gecontroleerd op luizen. Er waren gelukkig weinig bijzonderheden. We willen u
vragen om uw kinderen af en toe ook zelf even te ‘checken’. Op deze website vindt u nuttige informatie over
hoe je het beste te werk kunt gaan.
Ouderavond gemeente Oldebroek
Ouderavond: Alcohol en drugs, hoe voer je het gesprek met je kind?
Dinsdagavond 9 november wordt er een avond georganiseerd voor ouders, opvoeders, verzorgers en
vertegenwoordigers met kinderen van 12 t/m 18 jaar.
Tijdens deze avond krijgen ouders tips en adviezen over hoe je met je kind het gesprek voert over alcohol en
drugs. Met interactieve theatervoorstelling en workshops door Tactus en Nummer 13!
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Dinsdag 9 november om 19:00 in het Agnieten College in Wezep. Meer informatie en aanmelden via
https://oldebroek.nl/ouderavond.
In de bijlage vindt u de flyer.

Helden Award 2021
Ieder jaar reikt de gemeente de Helden Award uit aan jongeren tussen de 6 en 21 jaar oud die zich inzetten
voor een goed en leefbaar Oldebroek. In de Week van Respect (8 november t/m 14 november 2021) wordt de
Helden Award uitgereikt en daar willen we natuurlijk graag goede aanmeldingen voor hebben. Direct zelf
iemand aanmelden kan natuurlijk ook via https://oldebroek.nl/heldenaward, hier vind je ook meer informatie.
We willen graag zoveel mogelijk mensen bereiken, zodat wij onze jeugdige helden de erkenning kunnen geven
die ze verdienen! Zie flyer voor meer informatie.
Eendracht BlaasOntdekOrkest
Wij Christelijke Muziekvereniging de Eendracht, starten per 10 november a.s. met een nieuw ontdekorkest!
Dat houdt in dat we kinderen van de basisscholen in Wezep en omstreken kennis laten maken met muziek. De
kinderen mogen verschillende muziekinstrumenten uitproberen. Het project werkt toe naar een feestelijke
middag met een klein concertje.
Het ontdekorkest is voor kinderen vanaf 7 jaar. We willen natuurlijk zoveel mogelijk kinderen bereiken en
dachten dat het beste te kunnen doen met jullie hulp!
Zie bijgaand de flyer voor meer informatie.
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, Corrie Meulenberg
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