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Bijlagen: brief van logopedie op school  
 

 

DIGIDUIF wordt SOCIAL SCHOOLS 3.0! 
Vanaf dinsdag 3 juli komt de nieuwe digiDUIF er aan! Deze gaat “Social Schools 3.0” heten.  
Waarom deze wisseling? Digiduif was toe aan een vervanging. Dit is Social Schools 3.0 
geworden en elke school die Digiduif gebruikt wordt overgezet naar de nieuwe omgeving.  
 

Wat moet u als ouder doen? 
U ontvangt een melding in de oude app en op de computer wanneer de school is overgegaan. 
Vanaf op dat moment kunt u inloggen in de nieuwe omgeving, niet eerder!. Dit kunt u doen met 
uw bestaande account en inloggegevens. 
 
www.socialschools.nl kies voor inloggen op Social Schools 3.0 
 
Bij problemen met inloggen kunt u zich op de site melden bij de helpdesk van Social Schools. 
Zij kunnen u verder helpen, wij op school kunnen dat niet. 
Wanneer u via uw telefoon ook de app wilt gebruiken dan kunt u de app in de appstore of 
playstore downloaden. Let daarbij op dat u de juiste app kiest.  
De juiste app is Social Schools 3.0 
Omdat wij de laatste weken toch nog veel informatie sturen naar ouders is het belangrijk dat u 
zo snel mogelijk inlogt op Social Schools zodat u geen informatie mist.  
 
Natuurlijk hadden wij ook liever gezien dat dit niet aan het einde van het schooljaar zou 
plaatsvinden maar daar hebben wij geen keuze in gehad. Wij hopen dat de overgang voor u als 
ouder en voor ons als school op een goede manier zal plaatsvinden.  

 
Groepsindeling volgend schooljaar 
Vandaag krijgen de kinderen hun rapport mee. Daarin staat nog niet welke juf zij volgend jaar 
krijgen. Op dit moment is het plaatje nog niet helemaal compleet. Volgende week vrijdag 
kunnen wij u doorgeven welke leerkracht er voor welke groep komt te staan.  

  

Belangrijke data: 
 
Maandag 2 juli – vrijdag 6 juli Rapportgesprekken 
Woensdag 4 juli tot en met vrijdag 6 juli Kamp groep 8 
Woensdag 11 juli Juffendag 
Vrijdag 13 juli Bedank middag hulpouders 14.30 uur 
Maandag 16 juli  Wenuurtje in de nieuwe groep 
Dinsdag 17 juli Musical groep 8 
Vrijdag 20 juli tot en met zondag 2 september Zomervakantie 
Maandag 3 september Start nieuwe schooljaar 

http://www.socialschools.nl/
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Kamp groep 8 
De kinderen van groep 8 gaan afscheid nemen van De Heliotroop. Traditie getrouw doen zij dit 
o.a. met een schoolkamp. Woensdag 4 juli vertrekken zij op de fiets naar Huizen en vrijdag 6 juli 
komen zij moe en voldaan weer terug op school. Wij wensen de kinderen heel veel plezier! 
 

Musical groep 8 
De eind musical van groep 8 is op dinsdag 17 juli. De kinderen zijn inmiddels hard bezig met 
oefenen en het maken van het decor. Het wordt weer een prachtige uitvoering.  
 

Juffendag 11 juli 
Alle juffen vieren op 11 juli hun verjaardag. Een gezellige ochtend vol leuke activiteiten. De 
kinderen mogen verkleed komen maar dit hoeft niet. Het gaat om de gezelligheid! 
 

Bedankmiddag hulpouders 

Om de ouders te bedanken die ons het afgelopen schooljaar hebben geholpen met activiteiten 
voor de kinderen hebben wij deze ouders persoonlijk uitgenodigd voor een kopje thee met een 
koekje. Fijn dat er zoveel van de hulpouders hebben aangegeven aanwezig te zijn. 
 

Wenuurtje nieuwe groep 
Maandag 16 jullie gaan de kinderen een uurtje wennen in de nieuwe groep met de nieuwe 
leerkracht. Dat is natuurlijk altijd even spannend maar iedereen vind het erg leuk. De nieuwe 
kinderen die na de zomervakantie starten op De Heliotroop zijn daarvoor ook uitgenodigd.  
 

Van Het Schatjes en Schoffies Paradijs 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Middels deze brief willen wij u op de hoogte stellen, dat wij per ingang van het nieuwe 
schooljaar geen brood meer aanbieden tijdens de TSO. Deze beslissing is tot stand gekomen, 
omdat wij heel veel verschillende behoeftes merken bij de kinderen. Hierbij kunt u denken aan 
allergieën, beleg op brood en het soort brood. Wij blijven de kinderen wel limonade en melk 
aanbieden. 
Het betekend voor u als ouder, dat u met ingang van het nieuwe schooljaar zelf brood dient 
mee te geven aan u kind/kinderen. 
Wij hebben er voor gekozen, om geen verhoging door te voeren zoals vele andere wel hebben 
gedaan. Dit om u tegemoet te komen, omdat er zelf brood dient mee genomen te worden. 
Het ophalen en brengen blijft hetzelfde, wij halen u kind/kinderen om 12:00 uur op uit school, en 
zorgen dat zij om 13:10 weer terug aanwezig in de klas zullen zijn. 
Mochten er nog vragen zijn, horen wij deze graag. 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Schatjes en Schoffiesparadijs 
 

 


