Nieuwsbrief 5 (12 november 2020)

School en Corona:
Wij blijven ons houden aan de richtlijnen van het RIVM. Er is besloten, in overleg met de MR,
dat het dragen van een mondkapje door de leerlingen van het VSO en alle personeelsleden
in de gangen van de afdeling VSO verplicht is. Inmiddels draagt iedereen zijn of haar
mondkapje alsof het nooit anders geweest is.
Informatie over onder andere het schoolprotocol kunt u vinden op onze website
www.speciaalonderwijsbrielle.nl Als u vragen heeft over bepaalde zaken kunt u altijd mailen
naar sob@primovpr.nl

Schoolfruit:
Het schoolfruit programma is deze week van start gegaan. Op dinsdagmiddag wordt het
aangeleverd door de leverancier. Vanaf woensdag wordt met behulp van leerlingen van het
VSO het fruit en groente uitgedeeld in alle groepen van het SOB.
Wilt u meer weten over dit project kijkt
u dan op www.euschoolfruit.nl

Uitgelicht:
Omdat elke donderdag het winkeltje Vers en Zo opgefleurd wordt en wij er niet alleen van
willen genieten…..Deze keer mooie Amaryllissen.

Sinterklaas
Op vrijdag 4 december wordt op het SO het Sinterklaasfeest gevierd. Op het VSO wordt, op
die datum, dit in de eigen groep en naar eigen invulling gevierd. Dit gebeurt uiteraard met
inachtneming van de coronaregels.
Ook Kerst zal dit jaar met aanpassingen gevierd worden. De details hierover volgen later.

MR mededelingen:
Op de website van onze school kunt u de laatste notulen en het jaarverslag van de MR
lezen. Hierin kunt u als ouders of verzorgers een inkijkje nemen in de zaken die binnen het
SOB spelen. De volgende vergadering van de MR staat gepland op dinsdag 12 januari 2021.
Via bijgevoegde linkjes heeft u direct zicht op de informatie uit de MR.
vsomaarland.nl/medezeggenschapsraad/
sodewatertoren.nl/medezeggenschapsraad/

Belangrijke data voor in de agenda:

Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag

4
18
21
12

december
december
december t/m 1 januari 2021
januari 2021

Sinterklaasviering SO en VSO
Kerstviering SO en VSO
Kerstvakantie
MR vergadering

