
 

 

 

 

Nieuw schooljaar. 
Pwoh wat is het schakelen dit schooljaar. Steeds veranderende coronaregels, school open, 

school weer dicht. Wat dat betreft hoop ik dat de school volgend schooljaar in een rustiger 

vaarwater komt. Echter is niet alleen de “corona” wereld veranderlijk maar ook de 

“onderwijs”wereld. Gelukkig gaat die niet zo snel en hoop ik dat de veranderingen dan ook 

voor langere duur zijn.  

Verandering 1, Deze wist u al de school komt in het cluster met de Generaal van den 

Boschschool uit Willemsoord. De beide teams en MRen zijn druk bezig met het opstellen van 

een profiel voor de directeur van het cluster. U zult deze waarschijnlijk binnenkort in de 

krant zien. 

Verandering 2, Alle scholen werken met een continurooster. De Lepelaar nog niet. We 

genieten van het enthousiasme van de overblijfkrachten en de kinderen bij de overblijf. 

Echter is dit als school niet vol te houden. Ten eerste met betrekking tot verandering 1. Ten 

tweede omdat vergaderingen en nascholingen tegenwoordig om 14.30 uur beginnen omdat 

alle andere scholen een continurooster hebben. Ten derde omdat verenigingen en andere 

activiteiten voor kinderen steeds vroeger beginnen. De MR komt binnenkort met een 

enquête over welk continurooster u het beste lijkt. We hopen wel dat de kinderen dit 

schooljaar nog kunnen genieten van de gezellige overblijf. 

Verandering 3, De school breidt volgend jaar uit naar drie groepen. Het plaatje ziet er dan als 

volgt uit: 

 

Groep 1/2: juf Anneke en juf Jennifer 

Groep 3/4/5: juf Marrit (nieuwe juf) en juf Nicole (nu IBer) 

Groep 6/7/8: meester Henk. 

Nieuwe OR-leden 
De OR kan twee nieuwe leden verwelkomen. Nelia (de moeder van Corina) en Anoek 

(moeder van Julian en Lily). We wensen hen een leuke tijd en veel activiteiten toe! 

Pasen 
Juf Melanie heeft een leuk programma gemaakt voor de Pasen. We maken er 1 april met de 

kinderen een leuke dag van. Ze hoeven die dag geen pauzehap, eten en drinken mee te 

nemen. 



Koningsspelen 
Op 23 april zijn de koningsspelen. (Dit hebben we de afgelopen jaren met de 

pannenkoekendag samen met de seniore medemens uit het dorp)  

Door de maatregelen wordt dat nu lastig, dus stellen we dat nog even uit. Echter ligt er ook 

een kans! Onze gezamenlijke verjaardag moest uitgesteld.  

Op 23 april vieren we onze Koninklijke verjaardag! Kleed je koninklijk mooi aan en vier deze 

dag met ons mee. Ook voor deze dag geldt; je hoeft geen pauzhap, eten en drinken mee. 

Overige zaken 
Zoals het er nu uitziet kunnen we op schoolreis. Dat is op 27 mei geboekt. Zeker is het nog 

niet helaas. 

In de kalender staat op 2,3,4 juni het kamp. Ook hiervoor geldt fingers crossed. 

In de kalender staat op 7,8,9,10 juni de avondvierdaagse. Ook dit is onder voorbehoud. 

In de kalender staat op 1 juli de musical/ feestelijke ouderavond. We koppelen dit aan het 

techniekproject Techniek in Beeld. (Dit project is mede tot stand gekomen door de 

leerlingenraad.) Hoe dit in beeld komt is afhankelijk van de dan geldende maatregelen! Maar 

dat het in beeld komt is zeker! Is er toch nog wat zeker       

 


