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Volledige opening na de voorjaarsvakantie 

Voor nu ziet het ernaar uit dat we na de voorjaarsvakantie volledig opengaan. Hierover is 
afstemming geweest met de MR. In de voorjaarsvakantie op dinsdag 23 februari zal er weer 
een persconferentie zijn. Als daar andere berichtgeving komt over de scholen, informeren 
wij u in de vakantie.  
 

Laptops 

De laptops van de leerlingen verwachten we op maandag 1 maart weer terug op school. 
Wilt u erop toezien dat de laptops op een veilige manier weer terug op school komen?  

 

LET OP: Mijnschoolinfo over naar Social schools 

Op dit moment werken wij met Mijnschoolinfo. Vanaf 1 maart gaat dit over naar Social 
schools. U krijgt hierover nog een apart bericht met meer informatie. U krijgt ook een 
koppelcode toegestuurd waarmee u kunt inloggen. Als u na vandaag niks heeft ontvangen 
dan kunt u mailen naar juf Amber apauli@scoh.nl. 
Social schools is een app die u kunt downloaden op uw telefoon maar u kunt ook naar de 
site socialschools.nl 
Nadat u de koppelcode heeft ontvangen kunt u via de app of de site een account aanmaken. 
Als u meerdere kinderen bij ons op school hebt, maakt u met de eerste koppelcode een 
account aan en de koppelcodes van uw andere kinderen kunt u koppelen aan het gemaakte 
account. Vanaf maandag 1 maart krijgt u alle informatie van de school hier te zien en te 
lezen en vervalt Mijnschoolinfo. 
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Noodopvang 

De noodopvang zal stoppen. We danken juffrouw Amber voor haar inzet.  

 

Gymlessen 

De gymlessen gaan weer vanaf maandag 1 maart starten.  
We maken de aankomende tijd nog geen gebruik van de kleedkamers. Dit houdt in dat uw 
kind gymt in normale kleren. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op de dagen dat ze gym 
hebben, makkelijke kleding draagt.  
Er zijn wel kleine aanpassingen in het rooster. Hieronder kunt u zien op welke dag uw kind 
gym heeft. 

 

Groep  Gymdag 

Groep 1a, 1b, 2a en 2b Maandagochtend en woensdagochtend 

Groep 3a Donderdagochtend en vrijdagochtend 

Groep 3b Maandagmiddag en donderdagochtend 

Groep 4 Maandagmiddag en dinsdagochtend 

Groep 5 Dinsdagmiddag en donderdagochtend 

Groep 6 Dinsdagmiddag en donderdagochtend 

Groep 7a en 7b Dinsdagochtend en donderdagmiddag 

Groep 8 Dinsdagochtend en vrijdagochtend 

 

CITO-M toetsen 

Van 2 t/m 19 maart worden de CITO-M toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 7. De 
resultaten zullen worden meegenomen in de rapporten.  

 

Rapporten en rapportgesprekken 

De rapporten gaan mee op 29 maart. Op woensdag 31 maart zullen de rapportgesprekken 
via Teams plaatsvinden. Tegen die tijd krijgt u hier meer informatie over.  

 

 



Mondkapjes  

We willen u vragen om tijdens het brengen en halen van uw kind(eren) rond de school een 
mondkapje te dragen. Het blijkt lastig om de 1,5 m afstand tussen ouders altijd aan te 
houden.  

 

Halen en brengen  

De ouders van de kleuters mogen het plein op om hun kind tot aan de trap te brengen maar 
we vragen u om met 1 ouder het kind te brengen. De leerlingen van groep 3 t/m 8 komen 
zoals gebruikelijk aan de voorkant van de school het plein op. Ouders mogen hier niet op 
het plein komen. Alle kinderen van groep 6 t/m 8 die alleen naar school mogen komen 
wordt verzocht dat ook te doen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat het niet te druk wordt. 

 

Verjaardag en traktaties 

Als uw kind jarig is, besteden we daar natuurlijk aandacht aan. Er is een kaart voor de jarige 
en we zingen voor de jarige. Helaas mag er nog niet getrakteerd worden. 

 

Vragen en informatie 

Als u vragen heeft zijn wij elke dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 070-3948687. 
Ook kunt u altijd mailen met de leerkracht of via Teams, Klasbord of Mijnschoolinfo contact 
opnemen met de leerkracht.  
 

 

 

 

 

 

 

 


