Oppakken.
Na een periode van thuisonderwijs hebben we met de school eerst in “shifts” het primaire
proces (de lesstof) weer opgepakt. Daarna hebben we de lessen weer volledig opgepakt.
Vanaf nu willen we de lopende trajecten weer oppakken. Dat betekent dat de volgende
trajecten voorbij gaan komen; LEF (leren met Executieve Functies), Techniekenproject en
Schilderen met Eric de Jong. Binnenkort ontvangt u meer informatie en de data.

Coronavirus.
Op de Lepelaar werken we volgens de richtlijnen. We doen niet meer (mondkapjesplicht,
traktatieverbod enz.), maar zeker niet minder (handen schudden, geen hygiëne enz.)
Ouders, vrijwilligers mogen weer op het plein en in de school. Dan moeten zij 1½ meter
afstand houden tot elkaar en de leerkrachten. Dit is heel fijn, dus we vragen u zich er echt
aan te houden om te voorkomen dat we weer terug moeten naar het weren van
volwassenen in de school. Bedankt voor uw hulp!
Het volledige protocol staat op onze site.
https://www.bsdelepelaar.nl/praktische-info/protocollen/

Startactiviteit OR
Op 2 september organiseert de OR weer een leuke startactiviteit. Het wordt een bloemrijke
middag! De kinderen zijn om 13.30 uur welkom op school. We zijn uiterlijk 15.30 weer klaar.

Let op!
-Het sap van de bloemen kan vlekken geven dus trek oude kleding aan.

Overblijf
Ook de overblijf is weer enthousiast gestart. Er zijn al fijne boterhammomentjes geweest.
Echter is de onderbouwgroep nu wel erg groot aan het worden (Joepie!). Vanaf maandag
eten de leerlingen van groep 4 hun boterham in de bovenbouw overblijfgroep. Stoer.
Helaas moeten de kinderen Rieneke missen als overblijfkracht. Zij heeft aangegeven te
stoppen als overblijfkracht. We bedanken in deze Klepper haar alvast voor haar jarenlange
hulp bij het overblijven. En natuurlijk krijgt ze nog een passend bedankje.

Brievenbus
Onze brievenbus vertoont wat lekkage. Dat betekent natte brieven en rekeningen. Oei, een
nieuwe brievenbus is best duur. Heeft iemand een goede brievenbus voor ons over? Alvast
enorm bedankt!

Juf Erin!
Nee hoor, de juf heet joke. Hieronder stelt ze zich voor.
Even voorstellen

Mijn naam is Joke van Mierlo en dit schooljaar zal ik Humanistisch
Vormingsonderwijs geven aan de groepen 6 t/m 8 op De Lepelaar.
Ik woon in Kampen en ben nu 17 jaar met veel plezier werkzaam als HVOdocent . Het is een uitdaging om kinderen te stimuleren na te denken
over uiteenlopende onderwerpen en hen te laten luisteren naar wat
anderen te vertellen hebben, zodat ze daarna tot een eigen mening kunnen komen.
In de verschillende leeftijdsgroepen komen diverse onderwerpen aan bod, zoals
vriendschap, vrijheid, eerlijkheid, kinderrechten en anders zijn. Daarnaast is er ruimte om te
praten en te werken over zaken die de kinderen zelf aangeven, die zij belangrijk vinden.
Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen, die de lessen HVO gevolgd hebben,
hun map met werkbladen mee naar huis, samen met een overzicht en een kort verslag van
de onderwerpen die dat jaar aan de orde zijn gekomen.
Ik hoop een leuk jaar tegemoet te gaan op De Lepelaar.

Juf eruit
Juf Rolanda zou tijdelijk even de IB van onze school erbij doen. Al snel voelde het zo
vertrouwd dat zij onze IB-er werd. Maar helaas komt aan alle tijdelijkheid een eind.

Terugblik....
Na drie fijne jaren op de Lepelaar ga ik met pijn in het hart het ib-stokje overdragen aan mijn
collega Nicole. Per 1 september ga ik me helemaal richten op mijn werkzaamheden als
ambulant begeleider. Het ib-er zijn paste daar simpelweg niet meer naast. Maar ik ga het
werken op de Lepelaar zeker missen! Wat een fijne leerlingen, collega's en ouders heb ik
daar leren kennen. Ik heb veel geleerd! En genoten! Van de mooie kleine momenten met de
leerlingen maar ook van de omgang met de collega's en van de gezamenlijke vieringen in de
afgelopen jaren. Voor de Lepelaar gaat wat mij betreft het gezegde 'klein maar fijn' helemaal
op. Bedankt voor de fijne jaren! Scheerwolde ligt midden in het werkgebied dus ik weet
zeker dat ik af en toe wel kom aanwaaien!
Hartelijke groet,
Rolanda

Peutermomentje
Vanmorgen zijn de data voor het peutermomentje weer gepland. Het kan weer en juf
Geeske heeft er weer zin in
.
Het peutermomentje is elke vrijdagochtend in de oneven weken om 9.00 uur. De eerste keer
is op: 25 september. Graag tot dan!

Wat komt er allemaal nog aan?
2 september
2 september
4 september
8 september
25 september

Laatste werkdag juf Rolanda.
13.30 Bloemenfeest OR.
Opening LEF voor de kinderen
Bovenbouw naar Proeftuin (15.00- 17.50 uur) Rijders gezocht
Eerste keer peuterlezen.

Klassenspecifieke zaken worden via de klassenmail gecommuniceerd.

De startgesprekken zijn gepland. Hieronder ziet u de indeling.

