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Nog maar 1 weken  
En dan is het zomervakantie. Wat is het jaar snel gegaan.  
Een bijzondere tijd sluiten we dan af. Een jaar waar veel werk is verzet door kinderen, ouders en team. Een van 

de waarden van SKOLO is samen. Deze waarde hebben we met elkaar door en door versterkt! We zijn trots op 

iedereen! 
 
Rapport  
Zoals eerder aangegeven krijgen alle groepen een rapport. Groep 8 krijgt het dinsdag mee en groep 1 t/m 7 
woensdag.  
 
Social Schools 
Vanaf het komende schooljaar gaan we gebruik maken van een nieuwe communicatieapp “Social Schools”; 
bijna alle communicatie binnen onze school in één veilige en afgesloten omgeving met groepsberichten, 
individuele gesprekken ( dit weglaten, gaan we nog niet doen ), uitnodigingen voor oudergesprekken, 
absentiemeldingen, foto’s van activiteiten en meer! 

Achter de schermen zijn de voorbereiding voor de lancering van deze app al in volle gang. Zo hebben 
teamleden al een eerste teamworkshop gehad om na de zomervakantie, samen met u, succesvol van start te 
kunnen gaan! 

In week 32 (de voorlaatste week van de zomervakantie; 3-7 augustus) ontvangt iedere ouder/verzorger, van 
wie een emailadres bij ons bekend is, namens school een mail van Social Schools. Via deze mail kunt u uw 
account registreren. U wordt dan automatisch lid van de groep(en) van uw kind(eren). Vervolgens downloadt u 
de app “Social Schools 3.0” in de Appstore (iOS) of Playstore (Android). Als u geen smartphone heeft kunt u ook 
gewoon inloggen via uw computer bij “app.socialschools.eu” . Bovendien vindt u vanaf dat moment een 
inlogknop op onze schoolwebsite, waarmee u eenvoudig naar de juiste site wordt geleid. 

Het is de bedoeling dat in de toekomst zoveel mogelijk communicatie via Social Schools verloopt. 
Nieuwsbrieven worden dan alleen nog via Social Schools gedeeld en niet meer via de mail. Ook zullen 
leerkrachten zoveel mogelijk via Social Schools gaan communiceren en delen. 
Voordat we dat kunnen gaan doen, willen we graag 100% registratie bereiken. Daarmee bedoelen we dat van 
ieder kind minimaal 1 ouder een social schools account heeft. 
 
Via onderstaande link kunt u alvast bekijken hoe de app werkt; 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmW-c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ-
69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?delaym 
 
Het is de bedoeling dat in de toekomst zoveel mogelijk communicatie via Social Schools verloopt. 
Nieuwsbrieven worden dan alleen nog via Social Schools gedeeld en niet meer via de mail. Ook zullen 
leerkrachten zoveel mogelijk via Social Schools gaan communiceren en delen. 
Voordat we dat kunnen gaan doen, willen we graag 100% registratie bereiken. Daarmee bedoelen we dat van 
ieder kind minimaal 1 ouder een social schools account heeft. 
 

Nu weer geheel vanuit school! 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmW-c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ-69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?delaym
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmW-c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ-69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?delaym
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Data (herhaling) 

 Dinsdag 30 juni wordt er in iedere groep een gezellige dag georganiseerd. We vieren dan nog één keer alle 
verjaardagen van iedereen die de afgelopen maanden jarig is geweest. Een gezellig dag ter afsluiting van 
het schooljaar. Op deze dag zullen we de kinderen wel wat lekkers aanbieden. We trakteren dan iedereen!  

 Vrijdag 3 juli om 12.00 uur begint de vakantie. Jammer genoeg kunnen we niet met ouders en kinderen 
samen afsluiten. Wel zijn we met alle kinderen van groep 2 t/m 7 om 11.45 uur op het plein. We zullen dan 
groep 8 uitzwaaien die om 11.00 uur nog even een uurtje op school komen.  

 
Data  

 Week 32 ontvangt u via school een mail van Social Schools. 

 Maandag 17 augustus is de eerste schooldag na de zomervakantie. In de week voorafgaand zullen we een 
nieuwsbrief, bericht verzenden over de start. We gaan er nu nog van uit dat de richtlijnen dan hetzelfde 
zijn, maar misschien wijzigt er wel wat.  

 De startweek houden we nu in en met de eigen groep. Wel starten we het schooljaar met allerlei 
activiteiten die in het teken staan van kennismaken, groepsvorming, samenwerking etc..   

 De nieuwe kalender kunt u volgen op de nieuwe app van Social Scools. Maar voor de zekerheid nu al wat 
belangrijke data: 
17 t/m 21 augustus 2020   Startweek 
Maandag 31 augustus 2020   Studiedag leerkrachten; alle kinderen vrij.  
In de week van 7 t/m 11 september Startgesprekken; het is afhankelijk van de richtlijnen hoe deze 

plaatsvinden.  
Woensdag 7 oktober 2020 Studiedag voor alle leerkrachten van de scholen van SKOLO; alle 

kinderen vrij 
12 t/m 16 oktober    Herfstvakantie 
 


