
   

 
 
 
 

SCHOLEN GEHEEL OPEN VANAF 8 JUNI 
 
U heeft het uiteraard gehoord dat de basisscholen vanaf 8 juni weer 
volledig open gaan, d.w.z. weer met hele groepen en op alle dagen gaan 
draaien. Gisteravond is er een protocol vanuit de PO-raad beschikbaar 
gekomen. Op dit moment zijn we nog in overleg intern en met TMO en 
BSO organisaties om te kijken hoe we na 8 juni verder gaan. We willen 
en moeten dat dan ook nog kortsluiten met de MR en uiteraard het MT. 
Kortom, het lukt ons niet in deze nieuwsbrief uitsluitsel te geven. Los van 
de nieuwsbrief zult u volgende week dinsdag geïnformeerd worden over 
hoe we vanaf 8 juni gaan draaien. 
Juf Hester en meester Marcel. 
  

 
INFO OVER DE OVERBLIJF VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR 
 
Vorige week dinsdag hebben we jullie op de hoogte gebracht dat de Sint 
Jozefschool samen met kinderopvangorganisatie Skippy PePijN een integraal 
kindcentrum gaat vormen vanaf komend schooljaar. 

De overblijf (TMO of TSO allemaal bedoelen we hetzelfde 😉) wordt ook verzorgd 

door Skippy vanaf maandag 31 augustus 2020.  
Skippy is achter de schermen druk bezig om het inschrijfsysteem te digitaliseren  
via de website. Inschrijven voor de BSO via de website was al mogelijk, maar voor 
onze overblijf nog niet, daar wordt nu hard aan gewerkt om dat operationeel te 
krijgen. Omdat wij als school nogal wat kinderen hebben die gebruik maken van de 
overblijf, wil Skippy de opzet en administratie graag goed inzetten, dat begrijpt u. 
Vrijdag 5 juni a.s. ontvangt u (bij de nieuwsbrief) een brief van Skippy met de inschrijfprocedure, de website 
zal maandag 15 juni gereed zijn om digitaal uw inschrijvingen te kunnen doen. 
We vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd, heeft u voor volgende 
week vrijdag vragen dan horen wij die graag. 
U kunt uw vragen ook bij Skippy PePijN stellen uiteraard, zij zijn bereikbaar per telefoon op nummer: 
(015)3695021 of per mail: info@skippypepijn.nl. 
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Agenda 
 

Ma 1 juni Tweede Pinksterdag, iedereen vrij.  

Di 2 juni Deel 2 van iedere groep komt op school 

Wo 3 juni Thuiswerken  

Do 4 juni Deel 1 van iedere groep komt op school 

Vr 5 juni Deel 2 van iedere groep komt op school 

Vr 5 juni  Nieuwsbrief 25 komt uit 
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TUINBERICHT 
Deze week zijn Jordan uit groep 4a en haar moeder naar 
de moestuin geweest van 4A.   
Onkruid wieden en flink water geven, door het mooie 
weer hadden de plantjes erge dorst.   
Er beginnen al flink wat aardbeien aan de 
aardbeienplantjes te komen. Er is aardappel, ui, 
zonnebloem en courgette geplant. Er staan al mooie 
bloemen in de moestuin en ook daar hebben we nog 
andere soorten bij geplant. Er staan bij de opa 
van Jolijn en de opa van Jordan nog wat groentes 

die voor gezaaid moesten worden, zodra die groot genoeg zijn zullen de ouders 
van het Tuinteam die in de moestuin planten. Half juni gaan zij ook nog mais en 
bieten planten.   
Verder hopen wij natuurlijk heel erg dat alle kinderen van groepen 4 binnenkort 
zelf aan de slag kunnen in de moestuin. Als is het maar om alle lekkere aardbeien 
in de klas te eten!  
   
Jordan groep 4a en Tuinteam 

 
STUDIEDAGEN 
In de oorspronkelijke jaarplanning kon u lezen 
dat we op maandag 22 juni en dinsdag 23 juni 
twee studiedagen hadden staan. We hebben 
besloten om de studiedag van dinsdag 23 juni 
te laten vervallen. Dit om wat onderwijstijd 
terug te winnen na alle weken die we dicht zijn 
geweest. Maandag 22 juni blijft wel staan 
omdat toch ook de schoolontwikkeling door 
gaat. Dinsdag 23 juni is er dus gewoon school.  
 
 

TEAMS in OFFICE 365 
Door de sluiting van de scholen vanwege de 
coronacrisis heeft ieder kind binnen afzienbare 
tijd geleerd te werken met TEAMS vanuit 
OFFICE 365. Wat TEAMS is, wat je ermee kunt 
doen is door meester Aad nog eens uitvoerig 
op papier gezet. We hebben dat als bijlage aan 
deze nieuwsbrief toegevoegd. Handig ook om 
als ouder door te nemen. Meester Aad bedankt 
voor deze service! 
 

WEBSITE IN ONDERHOUD 

De komende 2-3 weken zal er gewerkt worden aan de website. De indeling 
wordt aangepast en teksten worden up to date gemaakt. Dit kost even tijd. 
Terwijl daar aan gewerkt wordt kunnen we niet de actuele zaken toevoegen 
zoals de wekelijkse nieuwsbrief. We laten u via de nieuwsbrief weten wanneer 
de website klaar is. 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief 

vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. 
Gefeliciteerd allemaal! 

 
29 mei 1/2A Levi  

      
29 mei 7C Daniel  

      
29 mei 8B Semih  

      
30 mei 1/2B Mees 

      
30 mei 1/2C Raúl  

      
30 mei 8D Jimmy 

      
31 mei 5C Evi  

      
2 juni 5D Julia  

      
2 juni 6B Yessin  

      
2 juni 8B Viggo  

      
4 juni 3A Eduard  

      
4 juni 4C Nova  

      
4 juni 6C Estelle  

      
4 juni 7B Jasper  

      
4 juni 7C Yonatan  

      
4 juni 8D Jazzlyn  
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