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Inleiding
Het zijn drukke weken in een roerige tijd. Veel afwezigheid van kinderen, van personeel
en dan nog toetsweken ook! Gelukkig pakken we ook weer bepaalde dingen op.
Afgelopen zondag hebben we meegewerkt aan twee diensten. Een dienst in de
Dorpskerk en een in de Vredeskerk. Allebei mooie diensten met een duidelijke
boodschap van Gods liefde voor ons mensen. We willen Ds. Vlijm en Ds. Pauw hartelijk
bedanken voor de wijze waarop ze de dienst en de voorbereidingen daarop hebben
ingevuld. Erg fijn!
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Hij is de rots, Elly & Rikkert

Liederen voor de maand februari
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Quarantaine bij coronabesmetting
We vinden het erg fijn dat de quarantaineregels weer versoepeld zijn. Wat houdt dit nou precies in? Dit houdt in
dat wanneer uw zoon/dochter in aanraking is geweest met iemand die corona heeft, gewoon naar school kan
gaan. Wij willen u dan wel vragen om extra goed op de gezondheid van uw zoon/dochter te letten en een zelftest
af te nemen.
Let op: uw zoon/dochter blijft wel thuis bij klachten. Ook dan graag een zelftest afnemen of laten testen door de
GGD. Uw zoon/dochter ontvangt elke week zelftesten van ons.
Als er over langere termijn meerdere besmettingen in de groep zijn, doet de GGD uitbraakonderzoek. In dat geval
kan de GGD nog wel adviseren om een quarantaine-advies te geven voor de hele groep. Mocht dit zo zijn, dan
proberen wij zoveel mogelijk thuisonderwijs aan te bieden.
Meer informatie kunt u vinden op de website: Coronavirus en basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs |
Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Rapport
Op 10 februari worden de rapporten uitgereikt aan de kinderen. Door de vele afwezigheid van kinderen en
personeel van de afgelopen tijd, zou het maar zo kunnen zijn dat er enkele Citoscores niet kunnen worden
meegenomen deze keer. U wordt hier dan later over geïnformeerd en in het volgende rapport worden de scores
alsnog toegevoegd.
Ook is het rapport iets anders dan u van ons gewend bent. Tot nu toe waren het hoofdzakelijk bolletjes die u zag in
het rapport. We hebben gemeend dat het goed is om bepaalde vakken met cijfers te gaan waarderen en dat het
goed is om ook de Citoscores in de cijferlijst toe te voegen. We zijn ook benieuwd wat u als ouders hiervan vindt.

We nodigen u dan ook uit om dit door te geven via directieschaapskooi@deakker.nu. Dan nemen we dat mee in de
evaluatie van deze eerste versie.
10 minutengesprekken
De 10 minutengesprekken vinden binnenkort plaats, deze gesprekken worden gehouden op 14 en 17 februari en
zijn verplicht. De gesprekken zullen telefonisch of digitaal gehouden worden. U ontvangt via Social Schools een
uitnodiging.
Vacature Goed Bezig
Meester Jesse heeft een nieuwe baan en zal onze school verlaten per 1 maart 2022. Daar vinden we ontzettend
jammer. Er wordt al gezocht naar een vervanger. Mocht u iemand kennen die in aanmerking zou willen/kunnen
komen voor deze uitdagende functie, dan kunt u ze attenderen op de advertentie van Goed Bezig.
‘Geef een boek cadeau’
Normaal doen we niet aan de promotie van producten. Voor dit boek maken we graag een
uitzondering. Enerzijds omdat we lezen zo belangrijk vinden, maar ook vanwege het feit dat het
belangrijk is, dat wij niet zullen vergeten wat in ’40-‘45 in Nederland is gebeurd.
‘Geef een boek cadeau’ bestaat 5 jaar. Een schitterende gelegenheid om met een buitengewoon
bijzonder boek te komen: het wereldberoemde dagboek van Anne Frank, Het Achterhuis, in een
prachtige uitgave met fotokatern en plattegrond. Vanaf 11 februari is Het Achterhuis van Anne Frank voor € 2,99
te koop in de boekhandel.
Inschrijven a.u.b.
Wordt uw kind de komende 1,5 jaar 4 jaar en hebt u het inschrijformulier nog niet ingevuld en ingeleverd? Dan
verzoeken we u dit zo snel mogelijk te doen! Dit in verband met het maken van de formatie van volgend
schooljaar.
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.
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