
 

 

 

 

Het nieuwe “normaal”. 
Het is héél lang geleden dat u een Klepper heeft gehad. De communicatie is de afgelopen tijd direct 

vanuit het administratiesysteem verlopen. Vanaf 8 juni zijn de scholen weer open en proberen we 

binnen de richtlijnen zo gewoon mogelijk te doen. Dat geldt ook voor de leerkrachten die trots zijn 

op de prestatie van de ouders de afgelopen periode. Zij hebben u dan ook zo goed mogelijk willen 

ondersteunen. Daarom hebben zij hun privé telefoonnummer beschikbaar gesteld om mee te 

communiceren. Nu de scholen open zijn vragen we u dit niet meer te doen en weer gewoon via 

school contact te zoeken met de meester of juf.    
 

Dag juf Janneke. 
Als alles meezit kunnen we samen afscheid nemen van onze lieve juf Janneke. Dat afscheid is 2 juli 

om 14.00 uur voor de ouders (en als het niet anders lukt zijn broers en zussen ook welkom). Het 

wordt een heel leuke voorstelling. U krijgt daarvoor een speciale uitnodiging. Helaas kunnen we 

niet meer mensen komen omdat het plein niet groot genoeg is. We vragen de mensen die wel 

komen zoveel mogelijk film en of foto’s te nemen. Dan kunnen die gedeeld met de mensen die niet 

kunnen komen vanwege werk of omdat het gezien de corona niet goed voelt fysiek aanwezig te 

zijn. Mocht het regenachtig weer zijn, zijn we genoodzaakt de uitnodiging aan te passen.  
 

Welkom juf Jennifer. 
We hebben een nieuwe juf gevonden om Janneke te vervangen. Zowel de juf als het team hebben 

er zin in om samen aan de slag te gaan. Ze zal zich via de mail nog voor de vakantie aan u 

voorstellen.  

Onderbouw vrij. 
De onderbouw vrije dagen zijn door de andere lestijden komen te vervallen.  

 

Raden. 
17 juni heeft de ouderraad bij elkaar gezeten. Fysiek kunnen ze weinig doen vanuit de 

coronaregels. Echter hebben ze ons goed geholpen met goede ideeën en in de ondersteuning. Het 

was de laatste vergadering voor Judith. Zij is de volledige Lepelaar tijd betrokken geweest bij de OR 

en heeft de laatste jaren haar rol als voorzitter perfect vervuld. Hartelijk dank Judith! 

We bedanken ook de MR die op de achtergrond ons van raad voorzien heeft. Dat was erg fijn! 

 



 

 

 

 

 

Wat komt er allemaal nog aan? 

25 juni Schoolreis en eerste dag kamptweedaagse 

26 juni Tweede dag kamptweedaagse.  

29 juni Rapport mee (Corona versie.) 

1 juli  Afscheid groep 8 

2 juli  Afscheid juf Janneke 

3 juli Laatste schooldag 

 

Klassenspecifieke zaken worden via de klassenmail gecommuniceerd. 

In de onderbouwbrieven stond: deze week niet. 

In de bovenbouwbrieven stond: deze week niet. 

 

 

 

 

 

 


