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Alweer de laatste Schepelweyzer van dit schooljaar. 
We sluiten een bijzonder schooljaar af. Daarmee doel ik op de impact van het Corona-virus op ons 
als mens, maar ook op het dagelijks leven van iedereen. 
De maatregelen waar we als school rekening mee moesten houden waren niet altijd prettig 
uitvoerbaar. 
Maar we hebben het gedaan voor de gezondheid van ons allemaal! 
 
Hoe gaan we starten op maandag 24 augustus 
De leerkrachten komen nu naar buiten om 8.25 uur en 12.55 uur en halen de kinderen op. Met name 
de kleuters waren trots dat ze helemaal alleen met de juf naar binnen zijn gegaan! Heel mooi om te 
zien. 
De eerste schoolweek blijft dit ongewijzigd omdat we nu nog niet in kunnen schatten wat er de 
komende 6 weken nog gaat gebeuren. Er is één wijziging voor groep 6/7. Zij verzamelen op het 
terenplein bij meester Jens. 
Verder betekent het ook dat u als ouder/verzorger niet op de speelplaats of in de school mag komen 
de eerste schoolweek. 
 
SKOzapp 
De app werkt niet zoals het zou moeten zijn. Dit is heel vervelend. SKOzoK ICT is hiermee aan de 
slag. Hopelijk zijn de problemen na de vakantie opgelost. 
 
Vervangster voor juf Marjolein 
Na de vakantie gaat juf Marjolein met zwangerschapsverlof.  
Gedurende deze tijd zal juf Rona komen vervangen in groep 5B op de woensdagen en donderdagen. 
En juf Fieke op de dinsdagen in groep 1/2C 
Wij wensen juf Rona en juf Fieke veel werkplezier toe. 
 
Website 
Onze website is niet “up to date”. Dit is niet zoals het behoort te zijn. Samen gaan we aan de slag. Juf 
Miranda is het aanspreekpunt van de school m.b.t. de website. Mist u info of heeft u nog ideeën, deze 
zijn van harte welkom. 
 
Verkeersexamen 
De leerlingen van de groepen 7  gaan begin volgend schooljaar (in groep 8) deelnemen aan het 
verkeersexamen. Zo komt het toch nog allemaal goed. De exacte datum volgt nog. 
 
Vakantie 
Het team wenst iedereen een hele fijne vakantie toe met veel plezier en rust lekker uit. 
We zien elkaar weer op maandag 24 augustus. Tot dan! 
 
Wilma Louwers 
 
 



   
 

   
 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

AGENDA 

Vrijdag 10 juli Calamiteitendag - iedereen vrij 
13 juli    t/m 21 augustus zomervakantie 
Maandag 24 augustus 1e schooldag 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                    

 

 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie! 

__________________________________________________________________________________________ 


