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Inleiding
Het was wat later dit jaar, dan andere jaren, maar de herfst is dan nu eindelijk begonnen.
Het blad valt rijkelijk. Ook op het schoolplein ligt behoorlijk wat blad. Het zal u misschien
niet eens meer opvallen, aangezien u hier in Wezep gewend bent aan zoveel prachtige
natuur om u heen, maar wat is het genieten als je al die prachtige herfstkleuren ziet in de
bomen. Echt een mooie tijd om eens lekker te gaan wandelen in bossen in de buurt.
Misschien komt u dan zelfs nog wel reeën, herten of zwijnen tegen. En laat wandelen nou
ook nog eens heel gezond zijn! Een goed weekend toegewenst!
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Vertel het aan de mensen

Psalm 8:1 Heer, onze Heer

Corona en De Schaapskooi
De gemeente Wezep behoort momenteel tot de top 5 van gemeenten met de hoogste besmettingscijfers en
dat herkennen we in het aantal afwezige leerlingen. De meeste kinderen die thuis zitten, zijn dat omdat er
iemand in het gezin positief getest is. Deze week hebben we geen groep naar huis hoeven sturen, omdat dit na
een zorgvuldige afweging en overleg met de GGD niet nodig bleek te zijn.
We vinden het fijn om te merken dat veel ouders heel zorgvuldig met de maatregelen en richtlijnen om gaan.
Ook als we als school wel eens een vervelende boodschap te melden hebben, wordt er door u positief en
constructief meegedacht. Dank u wel daarvoor!
Dat de besmettingsgolf een flinke impact heeft op ouders, kinderen, merken we ook en begrijpen we goed.
Mocht het thuisonderwijs niet (goed) lukken, dan is daarvoor begrip.
Ook de vervanging van leerkrachten is al een poos aan het knellen. Er is nauwelijks tot geen invalpersoneel
beschikbaar en door steeds te kiezen voor interne vervanging, vergroot je de last voor het eigen personeel. We
verwachten dan ook dat de komende weken een moment komt, dat we de vervanging niet meer rondkrijgen
en groepen op die reden naar huis moeten sturen. We hopen op uw begrip.
Aanscherping
In verband met de oplopende besmettingen nemen we binnen de scholen van De Akker enkele maatregelen:
- We zijn weer wat terughoudender met ouders in de school. (leesmoeders vormen hierop een uitzondering,
zij moeten wel meer afstand houden)
- We gaan weer strenger zijn in het apart houden van groepen, dus even geen maandvieringen of andere
groeps-doorbrekende activiteiten.
- We wassen weer wat vaker onze handen.

Natuurlijk blijven de basisregels onverminderd van toepassing voor jong en oud:
- Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.
- Bent u positief getest? En hebt u dus corona? Blijf dan thuis.
- Houd 1,5 meter afstand van anderen.
- Geef andere mensen geen hand.
- Was vaak en goed uw handen.
- Hoest en nies in uw elleboog.

Voortgangsgesprekken groep 8
15, 16 en 17 november zijn de voortgangsgesprekken. Ze zullen online worden gehouden 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.
Sinterklaasfeest
Vandaag zijn er lootjes getrokken in de groepen 5 t/m 8. Op woensdag 1 of donderdag 2 december mogen de
surprises mee naar school. Zie de achterkant van het lootje voor verdere afspraken.
Op woensdag 24 november mogen alle kinderen de schoen zetten.
De kinderen mogen deze dag een schoen meenemen.
De kleutergroepen maken gebruik van de gymschoen. Deze is al op school. Er mag uiteraard een mooie
tekening mee voor Sint. Mocht uw zoon/dochter een allergie hebben dan kunt u wat meegeven voor in de
schoen. Mogelijk kan dit al op de dagen ervoor. Op vrijdag 3 december vieren wij samen met de kinderen het
Sinterklaasfeest. We hopen hem gepast te kunnen ontvangen deze dag. Helaas is dat, net als vorig jaar, zonder
ouders/verzorgers. Dit in verband met de coronamaatregelen.
Het is fijn wanneer alle kinderen om 08.25 uur in de klas aanwezig zijn.
De kinderen mogen verkleed naar school komen. Als school kiezen wij voor roetveegpieten.
We hopen op een gezellige periode!
De Sintcommissie
Hoofdluis
Er is hoofdluis geconstateerd in verschillende groepen.
We willen alle ouders vragen uw kind dagelijks te controleren door het haar goed door te kammen met een
luizenkam.
Mocht u bij uw kind luizen vinden, dan vragen wij u vriendelijk dit gelijk bij ons te melden, zodat we actie
kunnen ondernemen.
Voor verdere informatie over behandeling hiervan, verwijs ik u naar:
https://www.ggdijsselland.nl/scholen-kindercentra/advies/hoofdluis/
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.
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