
  

 

 

 

 
SOCIAL SCHOOLS 3.0 
Aanstaande maandagochtend zullen de DigiDuif 
accounts overgezet gaan worden naar Social 
Schools 3.0.  
Als alles goed gaat ontvangt u dan een melding 
op uw telefoon en op de computer om de Social 
Schools 3.0 app te downloaden. Als u dat doet 
zult u zien dat uw account daar actief staat. 
 
De app voor het gebruik van Social Schools is 
gratis te downloaden. Voor Iphone-gebruikers 
staat hij in de Appstore (Social Schools 3.0) 
Voor Android (Samsung, Nokia...) gebruikers 
staat hij in de Playstore (Social Schools 3.0) 
 
Microsoft gebruikers kunnen alleen de 
webversie gebruiken. Dit kan ook via de mobiele 
telefoon door in te loggen via een webbrowser 
zoals bijvoorbeeld Google Chrome of Internet 
Explorer.  
 
Wij gaan op onze beurt proberen zo snel 
mogelijk het nieuwe programma onder de knie 
te krijgen en streven ernaar de communicatie, 
die normaal via DigiDuif verloopt, zo snel 
mogelijk weer optimaal te hebben.  
 
Hieronder een link die verwijst naar een uitleg 
over de functionaliteiten van Social Schools.  
 
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360000617972-Uitleg-functies-app-Social-Schools-SocS-3-0-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLUSAVOND 
Maandag 4 februari is er ook weer een klusavond. We hebben weer een aardig klussenlijst en hopen dat er 
weer voldoende klusouders aanwezig zijn om de hele lijst af te werken. Zoals gebruikelijk staat om 19.00 
uur de koffie klaar en sluiten we rond de klok van tien af met een drankje. Klusouders graag tot 4 februari! 
Marcel Prins  
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TUINOCHTEND 
Volgende week zaterdag 2 februari is er weer een tuinochtend. We hopen dat er buiten de 
“tuingroepouders” meer ouders komen want er is veel te doen. Vindt u het leuk om een keertje te komen 
helpen dan bent u van harte welkom. U kunt eventueel uw kind(eren), die ook de handen uit  de mouwen 
wil(len) steken, meenemen. Vele handen maken licht werk! Om 9 uur staat de koffie klaar en rond de klok 
van twaalf sluiten we de ochtend af. Komt u ook? 

Jan Sluis 

 

SCHOOLFRUIT 
Aanstaande maandag krijgen we weer nieuw fruit voor de kinderen. 
Komende week krijgen we appels, sinaasappels en mandarijnen. Dat 
wordt weer smullen. Hiernaast een leuke afbeelding van wat je met 
appels allemaal kunt doen, bijvoorbeeld deze “vrolijke haantjes” maken. 
Maar of de juf/meester daar tijd voor heeft??? 
Eet smakelijk allemaal.  
 
 
 

Onze Jarigen 

 Tot aan het verschijnen van de volgende  

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen hun 

verjaardag. Gefeliciteerd! 

25 januari 5C Sidra Alagha 

25 januari 7D Ahmed Alibrahim 

27 januari 1/2C Jens Lakens 

27 januari 1/2F Liam Bonardt 

28 januari 6A Loek Eijck 

29 januari 1/2B Ties Visbach 

29 januari 6C Nevena Radovanovic 

29 januari 8A Eva van Adrichem 

30 januari 1/2B Lexy Meurer 

30 januari 6B Todd de Getrouwe 

30 januari 7A Leah van Rooij 

30 januari 8C Jessy  Kipp 

31 januari 1/2A Siya Kumar 

31 januari 6B Amish Sardjoe Mishre 

31 januari 7C Daphne van Gastel 

31 januari 7D Jorda van Doorn 

31 januari 8B Tim Goeman 

31 januari 8C Tessa Negreanu 
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