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Inleiding
Deze weken kun je je bijna niet onttrekken aan het nieuws uit Oekraïne. Wat een
verdrietige situatie voor miljoenen mensen en kinderen. We staan erbij en voelen ons
machteloos. Tegelijkertijd is het hartverwarmend om te zien hoe mensen in actie
komen. Er wordt massaal ingezameld. Ook op De Schaapskooi hebben kinderen zich
ingezet door flessen te verzamelen. Het bedrag is nog niet helemaal bekend, omdat er
steeds weer nieuwe enveloppen met geld worden binnengebracht. In totaal zijn er bijna
2000 flessen ingeleverd op school. Komende woensdag zullen we het bedrag
bekendmaken en een cheque overhandigen aan mevrouw Kragt, die ervoor zal zorgen
dat het geld op een verantwoorde wijze zal worden besteed.
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: heel hartelijk bedankt!
Activiteiten
Maart
15 AftersCool 14:45 uur
16 Bezoek vertrouwenspersonen alle groepen
April
12
13
14
15

Paasviering
Schoolvoetbal
Studiedag (kinderen vrij)
Goede vrijdag (kinderen vrij)

Verjaardagen
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Luuk
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Quinn
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Thirza
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Ilona

(7)

25

Afam

(1/2)
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Lisanne
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Liederen voor de maand maart
Onderbouw

Bovenbouw

Liederen dankdag

Liederen dankdag

Zelftesten
Voor je gevoel leven we nu in een compleet andere wereld als enkele weken geleden. Het lijkt wel of Corona niet
meer bestaat. Bijna alle maatregelen zijn afgeschaft. Hoe geweldig dat ook is, Corona is er nog steeds en kan er
nog steeds voor zorgen dat kinderen of leerkrachten thuis komen te zitten, met alle gevolgen van dien. Dus in dat
kader is het goed om nog even te melden dat uw zoon/dochter wel thuis behoort te blijven bij klachten. We raden
u aan om regelmatig even een zelftest af te nemen, zeker bij klachten. Zelftesten worden vanaf nu niet meer
vanzelf meegegeven, maar we hebben er nog heel veel ter beschikking. Mocht u extra zelftesten nodig hebben,
dan hoeft u die niet te kopen. U of uw kind kan ze op school gratis meekrijgen.
Medaille
Vandaag kregen de kinderen medailles naar huis, medailles van chocola. Ook voor elk gezin is
er eentje. Het is een symbolische blijk van waardering voor u en voor de kinderen naar
aanleiding van de afgelopen periode. Er is veel van de kinderen en van u gevraagd op het
gebied van flexibiliteit en thuisonderwijs. We zijn er blij over de wijze waarop u zich heeft
opgesteld. We hopen dat we die periode nu echt af kunnen sluiten en thuisonderwijs
voorgoed tot het verleden behoort.
Oudertevredenheidsonderzoek
Als het goed is, heeft u via de mail een link gekregen naar een tevredenheidsonderzoek. Het zou mooi zijn als u ons
wilt helpen door deze vragenlijst in te vullen. Daar kunnen wij ons beleid op afstemmen en de kwaliteit
verbeteren.

Biddag en Flessenactie Oekraïne
Afgelopen woensdag hebben we samen met elkaar biddag gehouden. Samen
met alle kinderen van de school zijn we naar de Vredeskerk geweest. Ds.
Vlijm van de Dorpskerk vertelde een prachtig verhaal over Daniël. Wat we
van Daniël kunnen leren is dat hij vaak bad tot God en daardoor had Daniël
vertrouwen, zelfs toen hij door een gemeen plan van zijn medebestuurders in
de leeuwenkuil terechtkwam. Ds. Vlijm vertelde dat het belangrijk is dat we
blijven bidden. Want als je vertrouwt op de Here God, kom je nooit bedrogen
uit.
Alle kinderen hadden op biddag lege flessen meegenomen. Samen met kinderen van groep
7 en 8 hebben we al deze flessen geteld en in zakken gestopt die we van de Plus hadden
gekregen. Er pasten zo’n 400 flessen in een grote zak en we kwamen tot bijna 5 zakken. In
totaal hebben we dus bijna 2000 flessen verzameld en dat is toch een schitterend resultaat.
Woensdag weten we het definitieve bedrag voor de slachtoffers van de oorlog in de
Oekraïne.
Iedereen bedankt!
AftersCools
Dinsdag 15 maart is er bij ons op school een AftersCools gepland. In de bijlage vindt u de flyer met meer
informatie.
Parkeren
Waar kun je wel en waar beter niet parkeren? Het is goed om dat
periodiek even te herhalen, ook omdat er steeds weer nieuwe ouders bij
komen. Aan de verlengde Meidoornstraat mag u parkeren in de
parkeervakken voor de school en langs de groene kant van de weg, maar
niet tussen de witte strepen en ook niet aan de rode kant van de weg.
Daar staat zelfs een flinke boete op. Voor de verkeersbrigadiers is het ook
onhandig als u uw auto op het gras naast het zebrapad parkeert. Sowieso
is op het gras parkeren geen goed idee. U kunt uw auto ook parkeren in de
wijk.
De beste oplossing voor het parkeerprobleem is lopen of komen met de
fiets.
Rapporten vragenlijst (herhaling)
Zoals we u al eerder hebben gemeld via Social Schools, hebben we de rapporten iets aangepast. We zijn benieuwd
wat u ervan vindt en wat uw eventele suggesties ter verbetering zijn. Hierbij een link naar een online vragenlijst!
De vragenlijst past zich aan aan uw antwoorden.
Bereikbaarheid

Medezeggenschapsraad

Mocht u de directie willen spreken, kunt u naar
bellen naar 038-3760808, of mailen naar
directieschaapskooi@deakker.nu.

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