Nieuwsbrief 12 (5 maart 2021)

Nieuwe digiborden:
In de voorjaarsvakantie zijn er in een aantal klassen nieuwe digiborden geplaatst. Op het SO
en VSO kunnen de leerlingen van deze groepen nu nog sneller en actiever hun lessen
volgen.

Schoolfruit:
Het schoolfruitproject waaraan wij als school deelnemen loop langer door. Door de coronauitval periode heeft men het project verlengd. Tot in april zouden de leerlingen van groente
en fruit voorzien worden; nu wordt dit verlengd tot en met 4 juni.
Tevredenheidsonderzoeken:
Onder de medewerkers, leerlingen en de ouders worden tevredenheidsonderzoeken
uitgezet. U krijgt een persoonlijke inlog waarna u anoniem de vragen kunt beantwoorden. Wij
zouden het zeer op prijs stellen als u hiervoor de moeite wilt nemen. De leerlingen vullen de
vragen op school in.

‘Vers en Zo’:

Met strikte regels en
aanpassingen is ook het
winkeltje ‘Vers en Zo’ in
onze school op
afgesproken tijden
geopend. De leerlingen van
de groepen Havens zorgen
hier voor de verkoop van
allerlei verpakte
lekkernijen.

Jaarplanner:
In de jaarplanner stond opgenomen dat donderdag 1 april as. een vrije dag is i.v.m. de 1
april-viering in Brielle. Nu deze festiviteiten niet doorgaan, is deze dag een lesdag geworden.
Omdat de leerlingen gedurende de afgelopen periode al veel lessen hebben moeten missen,
is hiertoe besloten.

Corona maatregelen:
De reeds eerder vermelde maatregelen betreffende de corona situatie blijven uiteraard van
kracht. Zodra er wijzigingen optreden die voor de leerlingen en personeel van belang zijn
laten wij u dit weten. U kunt alle eerder vermelde informatie teruglezen op de website van
onze school: www.speciaalonderwijsbrielle.nl

Belangrijke data voor in de agenda:
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Maandag

18 maart
16 maart
1 april
2 april t/m maandag 5 april
27 april
3 mei t/m vrijdag 14 mei

Volgende nieuwsbrief
Geen studiedag, leerlingen naar school
Leerlingen naar school
Pasen
Koningsdag, leerlingen vrij
Meivakantie

