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Inleiding
Het is bijna Pasen. Het feest van de wederopstanding van Jezus Christus, Zoon van God.
En wat is het mooi dat we dat feest samen kunnen vieren in de kerk! U bent dan ook
allen van harte uitgenodigd om dit feest met elkaar te vieren. De kinderen en de
leerkrachten zijn er al flink druk mee geweest de afgelopen tijd. Het wordt vast een
mooie avond!

Verjaardagen
April
11

Esrom

(6)

12

Jayden

(4)

12

Raytiëndro

(3)

14

Annemieke

(6)

12 Paasviering (in het Noorderlicht)

15

Jelle

(7)

14 Studiedag (kinderen vrij)

16

Danny

(7)

15 Goede vrijdag (kinderen vrij)

18

Lucas

(2)

20

Heijmen

(5/6)

22

Maaike

(1/2)

22

Mirthe

(5/6)

Activiteiten
April
11 Start entreetoets gr. 7 (meerdere weken)

18 Tweede paasdag
22 Koningsspelen
25 - 6 Meivakantie
Liederen voor de maand april
Onderbouw

Bovenbouw

22

Ryan

(4)

Liederen Pasen

Liederen Pasen

23

Ivan

(6)

Quarantaine bij coronabesmetting
Wat is het geweldig dat we niet meer in de strenge fase zitten. Er mag al weer zoveel! Ouders mogen weer in de
school komen en het tijdperk van de mondkapjes ligt al best lang achter ons! Toch zijn er nog wel dingen om
rekening mee te houden:
Is uw zoon/dochter in aanraking is geweest met iemand die corona heeft, dan kan hij/zij gewoon naar school. Wij
willen u dan wel vragen om extra goed op de gezondheid van uw zoon/dochter te letten en regelmatig een zelftest
af te nemen.
Heeft uw zoon/dochter Corona, dan moet hij/zij 5 dagen in quarantaine. Indien uw zoon/dochter 24 uur
klachtenvrij is mag hij/zij weer naar school. Broertjes en zusjes van iemand met Corona mogen wel naar school,
tenzij zij klachten hebben.
Hieronder de richtlijnen zoals ze nu worden geadviseerd:
• Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen gelden wel.
• Mondkapjes zijn niet meer nodig
• Vanaf maandag 11 april is het dringende advies om na een positieve zelftest een testafspraak bij de GGD te
plannen niet meer nodig. Een zelftest is voldoende.
Let op: Heeft uw kind flinke verkoudheidsklachten? Dan graag even een zelftest afnemen. Heeft u thuis geen
zelftest meer? Dan kunt u deze gratis ophalen op school.

Gevonden voorwerpen
Er liggen verschillende gevonden voorwerpen bij ons op school. Mist u iets, kom even kijken. Na de meivakantie
maken we schoon schip.
Pasen
Op dinsdag 12 april hopen we met elkaar Pasen te vieren in het Noorderlicht, Mariënrade 1 in Wezep.
U bent welkom vanaf 18.20 uur. De dienst start om 18.30 uur en zal tot ongeveer 19.30 uur duren. De kinderen
mogen bij hun eigen klas gaan zitten.
In verband met de ruimte mogen er per gezin twee genodigden komen. Twee ouders/verzorgers of bijvoorbeeld
een ouder en een opa of oma.
We zien uit naar een mooie Paasviering!
Koningsspelen
Vrijdag 22 april worden de Koningsspelen gehouden. Het thema is: Voel je fit! We starten deze dag in de klas met
het Koningsontbijt. Vervolgens dansen we op het lied van de Koningsspelen. Aansluitend zal er een sportief
programma zijn.
De groepen 0 t/m 4 hebben een spellencircuit op school en zijn om 12:00 uur vrij. Voor fruit en drinken wordt
gezorgd.
Voor groep 5 t/m 8 is er ‘s middags een sportief programma in en rondom de Kamphal, dat om 14.30 uur zal
eindigen. De kinderen mogen deze middag om 14.30 uur bij de Kamphal worden opgehaald. De groepen 5 t/m 8
worden ‘s ochtends met een fiets op school verwacht.
Wat moeten de kinderen deze dag meenemen?
Groep 1 t/m 4:
• Bord, beker, bestek en een plastic tas voor het gebruikte servies.
Groep 5 t/m 8:
• Fiets
• Bord, beker, bestek en een plastic tas voor het gebruikte servies
• Een stevige rugzak met daarin: Een pauzehap voor de ochtend en een lunch voor de middag.
• Een flesje met drinken dat opnieuw kan worden gevuld.
Zoals u kunt lezen is het een veelzijdig programma. We zijn blij met alle hulp van u als ouders! Zonder uw
aanwezigheid is het onmogelijk deze dag tot een succes te laten worden. Hartelijk dank daarvoor!

Kinderdienst in de Hoeksteen
Zondag 10 april a.s. wordt er een kinderdienst gehouden in de Hoeksteen. Voor details zie flyer.

Kom je schaken?
Op donderdag 14 april is er een schaakclub voor kinderen in de Huiskamer van Wezep van 15.30 tot 17.00 uur.
Meer informatie kunt u vinden in de bijlage.
Maak jij van Schaapskooi-festiviteiten een succes?
De ouderraad is een onmisbare en waardevolle ondersteuning voor Kindcentrum De Schaapskooi. De ouderraad
helpt met raad en daad bij activiteiten als Sinterklaas, startactiviteit na de zomer, Koningsdagspelen en -ontbijt,
avondvierdaagse, kerstbrunch en nog veel meer!
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Gezamenlijk maken we van speciale momenten een succes en zorgen we voor een gezellige en plezierige school
voor onze kinderen. Wilt u hier ook aan bijdragen? De ouderraad zoekt nog leden!
De ouderraad overlegt zo’n 5 à 6 keer per jaar over de organisatie en verloop van activiteiten. Tussendoor wordt
afgestemd wie bij welke activiteit helpt. Ben je nieuwsgierig, wil je weten wat de ouderraad precies inhoudt? Sluit
een keer vrijblijvend aan! U kunt mailen naar: ouderraadschaapskooi@deakker.nu of reageren op dit bericht.
Namens de ouderraad:
Nelleke Polinder
Brenda Brummel
Dirma Evink
Lytsa Post
Cora Ashu Mbonwo
Janneke Monster
Judith Wolfsen
Anouk van Hooren
Annemarie Ravenshorst
Evelien Prins

Voorkom een boete!
Let op waar u parkeert! De politie komt binnekort weer controleren. Niet op het gras en alleen in parkeervakken
parkeren! Ook fietsen op de stoep is niet toegestaan. De boetes voor dit soort overtredingen zijn flink en altijd
zonde van het het geld!
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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