Brielle, 13 februari 2020

Nieuwsbrief 11
Beste ouders/verzorgers:
Wat gaan de weken op school snel voorbij. Het is alweer februari en de voorjaarsvakantie is
in aantocht. Sommige zaken lopen gestaag door, zoals het EU-Schoolproject. De leerlingen
genieten nog steeds driemaal per week van een portie fruit en groente in de klas.
Sommige zaken blijven aandacht verdienen. Zo was er, met name op het SO, veel aandacht
voor (prenten)boeken, lezen en voorlezen deze afgelopen tijd. Dit in het kader van de
Nationale Voorleesdagen.

Vijf gelijke dagen model:
Op het SO is een enquête en ouder informatieavond gehouden over een vijf gelijke dagen
rooster. Hieruit blijkt dat een ander rooster voor de meerderheid van de ouders niet wenselijk
is op het SO. Op dit moment wordt er verder onderzoek naar andere mogelijkheden gedaan.

Diplomazwemmen:
Op vrijdag 21 februari is er, voor een aantal leerlingen, afzwemmen. De leerlingen van het
SO en VSO die mogen afzwemmen voor een diploma of
certificaat hebben dit inmiddels te horen gekregen. Verdere
informatie omtrent de gang van zaken tijdens het afzwemmen is
aan betreffende leerlingen meegegeven.
Voor de overige leerlingen is er deze dag geen zwemles.

Vragenlijst sociale veiligheid:
Wij zouden het erg op prijs stellen als u de vragenlijst Sociale Veiligheid zou willen invullen.
Dit kunt u doen door middel van de inloggegevens die u via uw zoon of dochter heeft
ontvangen.

Belangrijke data voor in de agenda:
Vrijdag

21 februari

Diplomazwemmen

Maandag

24 februari t/m vrijdag 28 februari

Voorjaarsvakantie

Dinsdag

17 maart studiedag SO en VSO

Alle leerlingen vrij

Woensdag

1 april Brielle feest

Alle leerlingen vrij

Woensdag

8 april ouderavond VSO

Thema seksuele voorlichting

Vrijdag

10 april t/m maandag 13 april

Paasweekend

Maandag

20 april t/m dinsdag 5 mei

Meivakantie

Vakantieoverzicht 2020-2021:
De vakantie data voor het komende schooljaar zijn inmiddels bekend. Hierbij nog een keer
het overzicht voor in uw agenda:

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Extra vrije dag
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie (incl.Hemelvaart)
Pinkstervakantie
Zomervakantie

17 oktober 2020
19 december 2020
20 februari 2021
1 aprilviering Brielle
2 april 2021
27 april 2021
1 mei 2021
24 mei 2021
17 juli 2021

25 oktober 2020
3 januari 2021
28 februari 2021
1 april 2021
5 april 2021
16 mei 2021
29 augustus 2021

