Nieuwsbrief
22 april 2022

Inleiding
Meivakantie! Een vakantie vol met leuke dagen, hopelijk met mooi weer. Koningsdag,
Bevrijdingsdag en lekker veel vrije tijd voor de kinderen. Op school kunnen we weer
genieten van het feit dat heel veel restricties met betrekking tot Corona niet meer
gelden. Afgelopen week stond er een soort ‘file’ in de gang, omdat mensen zich
inschreven voor de avondvierdaagse. Dat was bijna een onwerkelijke ervaring. Ook
kijken we met enorm veel plezier terug op de paasviering van vorige week. Wat waren
we met veel mensen in de kerk en wat zongen de kinderen prachtig. We hebben veel
positieve reacties van ouders gekregen, fijn! We wensen u goede dagen toe. Veel van u
zal gewoon moeten werken, maar er zullen er ook zijn die er even tussenuit gaan, even
een paar dagen op vakantie. We hopen alle kinderen weer terug te zien op maandag 9
mei.
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Koningsspelen
Vandaag zijn de koningsspelen geweest. Het was een mooie dag, er is veel
georganiseerd, zowel voor de onder- als de bovenbouw. Vanmorgen waren
er allemaal spelletjes op het plein voor de jongste kinderen en vanmiddag
waren de bovenbouwers aan de beurt. Zij hadden een heel programma dat
mede werd georganiseerd door Goed Bezig. We hopen dat alle kinderen het
naar hun zin hebben gehad. De ouders die hebben geholpen, willen we heel
hartelijk bedanken. Door uw hulp zijn dit soort activiteiten mogelijk!

Reuzenzonnebloemwedstrijd
Op zaterdag 24 september 2022 wordt bij Fruittuin Verbeek het pompoenfestival georganiseerd. Meer informatie
over de reuzenzonnebloemwedstrijd vindt u in de flyer.

Nieuwe leerlingen
Graag zouden we nieuwe leerlingen en broertjes/zusjes, die voor augustus 2023 4 jaar hopen te worden en die
kiezen voor onze school, een aanmeldingsformulier willen meegeven. Deze kunt u ook opvragen bij school of een
mail sturen naar directieschaapskooi@deakker.nu. Mogelijk heeft u al broertjes en zusjes aangemeld en hoeft dit
niet meer. Alvast bedankt!
Gevonden voorwerpen
Denkt u nog aan de gevonden voorwerpen die bij ons op school liggen? Mist u iets, kom even kijken. Na de
meivakantie maken we schoon schip.

Pannavoetbal
In de bijlage vindt u de uitnodiging van de straathoekwerkers van Nummer 13.

Afscheid juf Henny
Om vast in uw agenda te zetten: Op 29 juni 2022 neemt juf Henny afscheid van De Schaapskooi. Zij gaat dan met
pensioen. U hoort later meer over de wijze waarop we dit afscheid zullen organiseren.
Update Social Schools
In de meivakantie krijgt Social Schools een update.
Op de bijgevoegde pagina ziet u wat er gaat veranderen en hoe u in de toekomst berichten stuurt naar de
leerkracht(en) van uw kind(eren). https://www.socialschools.nl/nieuwe-versie-gesprekken-oudersverzorgers
Project ‘Ruimte geven aan wat toekomst heeft’.
Misschien gaat er een belletje rinkelen, misschien is dit nieuwe informatie voor u:
Een flinke poos geleden heb ik u mijn zorgen gedeeld over de toekomst van de jeugd van Wezep. Ik gaf toen aan
dat ik graag samen met ouders wilde nadenken over hoe we onze kinderen kunnen behoeden voor een toekomst
met drugs, alcoholmisbruik en criminaliteit. Dat leidde destijds tot een groep ouders die samen met leerkrachten
van de school in gesprek zijn gegaan over een mogelijke preventieve aanpak. Daar zijn mooie ideeën uit
voortgekomen. Door Corona zijn de gesprekken even gestagneerd, maar nu pakken we ze weer op. We zijn bezig
met het plannen van een nieuwe bijeenkomst. Wilt u daarbij zijn en meedenken? Vul dan de datumprikker in! We
willen toch het beste voor onze kinderen?
Ouderraadsleden Arnold en Melissa zwaaien af
Na zes en vier jaar meedenken- en helpen vertrekken Melissa
Tyssen en Arnold Jonker uit de ouderraad van de Schaapskooi.
Afgelopen dinsdag 19 april namen wij officieel afscheid van
Arnold. Gelukkig kunnen wij nog op zijn hulp en ervaring
rekenen bij het organiseren van de avondvierdaagse in mei. Van
Melissa nemen we nog afscheid. Bedankt Melissa en Arnold,
voor jullie inzet de afgelopen jaren!
De ouderraad zoekt nog leden en/of organisatiekracht om van
festiviteiten op onze school een succes te maken. We helpen
met raad en daad bij activiteiten als Koningsdag,
avondvierdaagse, sinterklaas, startactiviteit na de zomer,
kerstbrunch en nog veel meer! Wilt u bijdragen? Mail naar
ouderraadschaapskooi@deakker.nu of spreek een van ons aan.
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Burgemeester op bezoek
Via Esther Kragt zij wij tot het doel gekomen om de kinderen uit Oekraine te helpen. Alle leerlingen hebben
destijds lege flessen meegenomen, met als resultaat een mooie opbrengst van €917,64 euro. Woensdag 20 april is
burgemeester Tanja Haseloop langs geweest in groep 1. De leerlingen van groep 1 hebben de cheque voor hulp
aan kinderen uit Oekraine oficïeel overhandingd aan de burgemeester.
Hierbij het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=m2_emtmKLWk
Spelen op het plein? Ouders houd toezicht!
We vinden het leuk als kinderen op het plein spelen, ook na schooltijd en in de vakanties. Toch weten we dat dit
niet altijd goed gaat. Het is belangrijk dat u toezicht houdt op uw kinderen. Misschien kunt u als ouders onderling
daar afspraken over maken. Op die manier is de sociale veiligheid beter geborgd.
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.
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