Nieuwsbrief
21 januari 2022

Inleiding
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2022. Normaal gesproken is dit de tijd dat je elkaar de
beste wensen wenst en nieuwjaarsrecepties houdt. Helaas is daarvan al een tijd geen
sprake meer. Toch is dat wel degelijk wat wij u allemaal toe wensen: een gezond en
gelukkig 2022. We hopen en bidden dat dit het jaar wordt waarin Corona naar de
achtergrond verdwijnt. Tot die tijd doen we ons best om samen zo goed mogelijk om te
gaan met alle maatregelen. En dat is een flinke uitdaging, zo langzamerhand. Bedankt
voor uw flexibiliteit en begrip. Daar zijn we echt heel blij mee!
Activiteiten
Januari
24 – 4 feb Cito toetsweek
24-28 Kerk en school
26 Opening voorleesdagen
Februari
9
11
14-17
18

Studiedag
Rapport mee
10 minutengesprekken
Vrije middag (12 :00 uur vrij)
Onderbouw

Liederen voor de maand januari
Bovenbouw

Liederen kerk en school

Liederen kerk en school

Verjaardagen
Januari
21

Lotte

(4)

21

Lynn

(2)

22

Sophie

(6)

22

Rosalie

(8)

22

Lisa

(2/3)

24

Fleur

(7)

25

Alisia

(5)

26

Swen

(6)

27

Saar

(2/3)

27

Thijmen

(2)

30

Joy

(7)

30

Jonathan

(7)

31

Owen

(2)

Februari
3

Do

(4)

4

Sofie

(4)

Beslisboom
Om de kans op besmettingen zo klein mogelijk te maken, hanteren we een nieuwe beslisboom. Deze is
toegevoegd bij dit bericht. We verzoeken u deze goed te lezen en indien nodig, toe te passen.
De Omikron-variant gedraagt zich anders dan de Deltavariant. Er wordt geadviseerd om bij het afnemen van de
zelftest ook een zelftest in de keel af te nemen.
De GGD verzoekt u extra goed te letten op de volgende Coronaklachten:
• Hoofdpijn (ook kortdurend)
• Spierpijn
• Buik en darmklachten
• Keelpijn/schorre hese stem
• Neusverkoudheid en loopneus
Twijfelt u over bepaalde klachten, dan kunt u contact opnemen met de GGD of de eigen huisarts.
Quarantaine en thuisonderwijs
We vinden het heel erg vervelend dat we de afgelopen week groepen naar huis hebben moeten sturen. Bij 3 of
meer besmettingen in één groep moet de hele groep naar huis. Dat is natuurlijk heel ingrijpend, dat begrijpen we
heel goed. Ook binnen het team zijn de gevolgen groot. We hebben op dit moment meerdere collega’s met Corona
of in quarantaine. Daardoor is de vervanging van zieke leerkrachten echt een bijna onmogelijke zaak geworden. Op
het moment van schrijven van de nieuwsbrief hebben we 4 groepen en 7 personeelsleden thuis zitten. We doen

ons best om ons zo goed mogelijk aan de regels te houden en hopen tegelijkertijd dat deze regels spoedig wat
versoepeld kunnen worden.
Leerkrachten organiseren het thuisonderwijs zo goed mogelijk en we hopen dat we op die manier de kinderen nog
kunnen ondersteunen, waardoor de achterstanden beperkt kunnen blijven.
Noodopvang bij een groep in quarantaine wordt door de GGD afgeraden, zelfs als kinderen al Corona gehad
hebben. Doordat we zo weinig personeel hebben, zouden we deze kinderen namelijk in een andere groep moeten
toevoegen en dat gaat weer in tegen de regels over cohorten (het gescheiden houden van de groepen onderling).
We begrijpen dat dit tot heel lastige situaties kan leiden, maar we kunnen daar als school niet zoveel aan doen.
Lukt het thuisonderwijs niet, omdat uw kind niet de beschikken heeft over een laptop of computer, dan kunt u er
eentje op school vragen door een mailtje te sturen naar ictschaapskooi@deakker.nu.
Start instroomgroep
Maandag start de instroomgroep in groep 1. Juf Janine Hoogenraad en juf Mariët zullen de instroomgroep voor
hun rekening nemen. Juf Janine op de maandag-, dinsdag- en woensdagmorgen en juf Mariët op de donderdag- en
vrijdagmorgen. We heten al deze nieuwe kinderen en hun ouders van harte welkom op De Schaapskooi. We hopen
dat zij het enorm naar hun zin zullen hebben binnen ons kindcentrum. De kinderen kunnen gebracht worden tot
aan de deur van de klas (in de Vredeskerk, vlak bij de fietsenstalling).
Voor ouders die nog niet aangesloten zijn op Social Schools: de juffen kunnen bereikt worden op
janinehoogenraad@deakker.nu of marietboom@deakker.nu.
Verkeersbrigadier
We zijn blij dat er leerlingen uit groep 8 en ouders zijn die zich weer willen inzetten voor de veiligheid bij het
oversteken van de Veluwelaan.
Vanaf vandaag kunnen uw kinderen elke ochtend de oversteek weer maken met behulp van de verkeersbrigadiers.
Helaas hebben we niet genoeg ouders om ook de middagen te bemensen, mocht u willen helpen kunt u een mail
sturen naar marietboom@deakker.nu
Om het oversteken goed en veilig te laten verlopen zijn er een paar dingen belangrijk:
•
•
•
•
•

Wachten met oversteken door je op te stellen achter de verkeersbrigadier.
Pas oversteken als de verkeersbrigadiers op het zebrapad staan en de fluit is geklonken heeft.
Op het zebrapad wordt alleen gelopen, fietsers mogen met de fiets aan de hand ook over het zebrapad.
Volg altijd de aanwijzingen van de verkeersbrigadier-ouder op.
Parkeer geen auto's rondom het zebrapad, dus ook niet op het gras. Alleen in de daarvoor bestemde
parkeervakken. Zo is het overzichtelijk en veilig voor iedereen.

Bedankt alvast voor uw medewerking!
Kerk en school
In de laatste week van januari staat de themaweek ‘school en kerk’ weer centraal op school. Deze week wordt
afgesloten op zondag 30 januari met een dienst in verschillende kerken in de omgeving. Het thema dat centraal
staat is: God zoekt jou! De hoofdpersoon in dit thema is Mozes. Zie folder in de bijlage.
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Cito toetsweek
In de periode tot 10 februari worden de citotoetsen afgenomen. Het toets onderdeel in het ouderportaal gaat dan
even dicht, zodat de leerkrachten de gegevens in het systeem kunnen zetten.
We trekken extra veel tijd uit voor het toetsen, omdat er nu zoveel kinderen afwezig zijn. Op die manier hopen we
bij zoveel mogelijk kinderen de Cito-toetsen af te nemen. Het kan zijn dat dit niet bij iedereen lukt en dat er op het
rapport uitslagen ontbreken. Die uitslagen worden dan weer meegenomen in een volgend rapport.
Vakantierooster 2022-2023
Het vanakantierooster van schooljaar 2022-2023 is vastgesteld. Hierbij brengen we deze bij u onder de aandacht.
De studiedagen zijn nog niet in het rooster opgenomen. Deze ontvangt u later.
Vakanties
Herfstvakantie

Begin
17 oktober 2022

Eind
21 oktober 2022

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
meivakantie
Hemelvaartsdag

24 december 2022
27 februari 2023
7 april 2023
24 april 2023
18 mei 2023

6 januari 2023
3 maart 2023
10 april 2023
5 mei 2023
19 mei 2023

1ste en 2de pinksterdag

28 mei 2023

29 mei 2023

Zomervakantie

10 juli 2023

20 augustus 2023

Voorleesontbijt instroom, groep 1 t/m 3
Op woensdag 26 januari 2022 start de 'Nationale Voorleesdagen'. Het doel van deze jaarlijkse campagne is het
stimuleren van het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.
Dit jaar starten wij met instroom, groep 1 t/m groep 3 met een voorleesontbijt op woensdagochtend 26 januari
2022.De kinderen mogen deze ochtend i.p.v. brood voor tussen de middag een ontbijt meenemen voor de
ochtend. Om half negen starten deze groepen dus met een ontbijt op school.
De ochtend ontbijten de kinderen in de eigen groep terwijl de leerkracht voorleest. De tafel zal gedekt zijn en er is
extra fruit en groente.
Deze ochtend krijgen de kinderen een stempelkaart mee naar huis met zes voorleesopdrachten. Wanneer deze
thuis behaald zijn, mag de volle stempelkaart weer mee naar school. Er ligt een kleine verrassing klaar!
Ook krijgen de kinderen van groep 1 en 2 deze ochtend het boek mee 'De mooiste vis van de zee' vanuit de
bibliotheek. Dit boek mag maandag 14 februari 2022 weer mee naar school.
Vragen die u kunt stellen tijdens het voorlezen van het boek:
•
Wat is er met Regenboog in het begin van het verhaal aan de hand?
•
Wat gebeurt er als Regenboog geen schubje af wil geven?
•
Hoe komt het dat de vissen toch vriendjes worden met Regenboog?
•
Waarom wil de regenboog haar schubben niet afgeven?
•
Wat zou er gebeurt zijn als de octopus er niet was geweest?
•
Hoe kun je vriendjes maken?
Online ouderavond 'Bij wie is dat feestje precies?
Donderdagavond 10 februari wordt er een avond georganiseerd voor ouders, opvoeders, verzorgers en
vertegenwoordigers met kinderen van 12 t/m 18 jaar. Tijdens deze avond krijg je tips en adviezen over hoe je met
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je kind het gesprek voert over alcohol en drugs. Van 20.00 tot 21.20 uur, met digitale inloop vanaf 19.45 uur.
Deelnemen kan, op de avond zelf, via www.oldebroek.nl/onlineouderavond. Meer informatie en aanmelden via
www.oldebroek.nl/ouderavond.
Het programma bestaat uit een interactieve theatervoorstelling door theatercollectief De Nieuwe Lichting, met
herkenbare situaties omtrent alcohol en blowen. Tevens is er heldere informatie over alcohol en blowen, van een
deskundige van Tactus Verslavingszorg. Stel al je vragen en krijg handige tips, feiten en cijfers.
In de bijlage vindt u de flyer voor meer informatie.
Goed Bezig Oldebroek
Bijgaand treft u de flyer aan van Goed Bezig met de naschoolse activiteiten voor de maanden januari en februari.
Deze flyer is interactief, waardoor u uw zoon of dochter direct kan aanmelden via de links.
Bereikbaarheid

Medezeggenschapsraad
Mocht u agendapunten hebben voor de MR, dan kunt u dit
mailen
naar: mrschaapskooi@deakker.nu.

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.

Oudergeleding:
Daniëlle Kragt, Dominique Teunissen, Leo Tijssen
Personeelsgeleding:
Joan Kroese, Linda de Haan, Corrie Meulenberg
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