Nieuwsbrief
26 november 2021

Inleiding
Hij komt, hij komt…
Over een week ontvangen we Sinterklaas en zijn Pieten op De Schaapskooi. Een dag vol
gezelligheid, cadeautjes en gedichten. We hebben er zin in! Hoe hij dit jaar komt? We
weten het nooit precies. Op de een of andere manier is het elke keer weer een verrassing!
We zullen de Sint opwachten op de route die we vanuit Spanje hebben doorgekregen.
Groep bij groep. Nog één week… een mooi moment om alle Sinterklaasliedjes nog even
weer te oefenen 😉.
Activiteiten
december
3
6
23
24
25-7 jan

Sinterklaas
Studiedag – Alle kinderen vrij
Kerstviering
Vrije dag
Kerstvakantie

Verjaardagen
november
27

Jesse

(5/6)

28

Ashley

(5/6)

December
3

Harm-Jan

(3)

5

Sinterklaas

😉

6

Roy

(7)

9

Didi

(5)

11

Senn

(1/2)

11

Eliza

(1/2)

12

Fayah

(6)

Liederen voor de maand december
Onderbouw
Ik neem even de tijd
Liederen kerst

Bovenbouw
In neem even de tijd
Liederen kerst

Kerst
We hadden prachtige plannen: een sfeervolle kerstwandeling langs de verschillende onderdelen van het
kerstverhaal. Veel mensen waren betrokken bij de voorbereiding, zowel van De Schaapskooi als van De
Vredeskerk/Hoeksteen. Maar toen gooide Corona roet in het eten. De commissie heeft na goed overleg met
alle betrokken, besloten om de voorbereidingen op te schorten. Gezien de grote hoeveelheid besmettingen in
Nederland en in Wezep in het bijzonder, is het niet verstandig een dergelijk ‘evenement’ te organiseren. Maar
wat in het vat zit, verzuurt niet… We pakken volgend jaar de draad weer op en rekenen erop dat alle
inspanningen zullen leiden tot een prachtig kerstfeest in 2022. Natuurlijk zullen we weldegelijk kerstfeest
vieren op school. Alleen doen we dat nu in de groepen zelf op donderdag 23 december. U wordt hier in een
volgende nieuwsbrief over geïnformeerd.
Sinterklaasfeest
Afgelopen donderdag is rommelpiet op school langs geweest. Gelukkig hebben de kinderen alles weer netjes
gemaakt! De kinderen hebben allemaal hun schoen gezet en Piet heeft er wat lekkers ingedaan.
Op woensdag 1 of donderdag 2 december mogen de surprises mee naar school. Zie de achterkant van het
lootje voor verdere afspraken.
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.
Vol verwachting klopt ons hart!
De Sintcommissie

De Schaapskooi en Corona
Veel kinderen zijn de afgelopen periode enkele dagen thuis geweest. De één had griep, een ander moest in
quarantaine vanwege een gezinslid met Corona en weer een ander had zelf Corona. We hebben in de
afgelopen periode af en toe moeten besluiten een groep naar huis te sturen, maar toch is dit nog redelijk
beperkt gebleven, als je het vergelijkt met sommige scholen in de buurt. Voor een groot deel is dit te danken
aan u, de ouders. Heel veel ouders hebben hun kinderen preventief thuisgehouden en bij besmettingen de
dingen gedaan die nodig waren om verspreiding te voorkomen. Bedankt daarvoor!
Ook de komende tijd zullen we waakzaam moeten blijven met elkaar. Het zal u ook niet ontgaan dat de
besmettingen in Nederland flink oplopen. Daarom zijn er ook extra richtlijnen voor het onderwijs bijgekomen:
•
•
•
•

•

Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan.
Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder ouders plaats.
Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is
ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat kinderen
met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten en
koorts.
Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet met het coronavirus, ga je in quarantaine.

Op De Schaapskooi maken we ook andere keuzes door de besmettingsrisico’s. We proberen er daarbij zoveel
mogelijk voor te zorgen dat het onderwijs aan de kinderen er zo min mogelijk onder lijdt en dat de
maatregelen er niet voor zorgen dat onderwijspersoneel extra wordt belast. Enkele van die maatregelen zijn:
•

•
•

We mengen binnen groepen zo min mogelijk, dit heeft o.a. gevolgen voor:
o Vieringen (Sinterklaas, kerst)
o Tutorlezen
o Koor
o Flexklas (HB)
Het aantal mensen in bepaalde ruimtes in de school is beperkt.
We kiezen vaker voor digitaal overleg dan fysiek

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief is er onduidelijkheid over de maatregelen die na het
weekend zullen gaan gelden. Wat de maatregelen ook zijn: U wordt komende maandag in de loop van de dag
geïnformeerd over hoe daar op De Schaapskooi vorm en inhoud aan geven. Hopelijk houden we Corona zoveel
mogelijk buiten de school en kunnen we open blijven. Dat is voor de kinderen het allerbeste.
Stroopwafel actie
De stroopwafelactie is een groot succes geworden! De opbrengst van de actie is
€1402,56. Een schitterend bedrag! Dit geld zal ten goede komen aan de Kinderboerderij
en Martine Kragt van Near East Ministry. Heel erg bedankt voor het mogelijk maken
van dit succes!
Degene die de meeste stroopwafels heeft verkocht kon een prijs winnen. Natuurlijk kan
er maar één de winnaar zijn. Dit is Hadassa uit groep 4. Van harte gefeliciteerd en veel
plezier met jouw prijs!

Schommel kapot
De vogelnestschommel is kapot. Het touw is doorgesleten. Een nieuw touw is besteld. Holeijk is het gauw weer
gemaakt.
Bereikbaarheid

Medezeggenschapsraad

Christelijk Kindcentrum De Schaapskooi | Veluwelaan 8 | 8091 ER Wezep | directieschaapskooi@deakker.nu | 038-3760808
Postbus 53 | 8090 AB Wezep

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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