Nieuwsbrief 13 (18 maart 2021)

Doekunst-les:
Voor deze les vanuit het Kunstgebouw was er een wisseling van lokaal nodig; de Groene en
Rode groep ruilden daarom korte tijd van klaslokaal. Zo kon de Groene groep het online
dansproject Steen, papier & schaar juist uitvoeren en kon de Rode groep even ervaren hoe
het is om op de hoofdlocatie les te hebben.

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.

Bieb op school:

Niet alleen op school, maar ook zeker leuk voor thuis.
Vanuit de Bieb op school zijn er leuke filmpjes te bekijken van Professor Feitjes.
Professor Feitjes neemt je mee in de wereld van knotsgekke proefjes en coole weetjes.
Hij voert allerlei proefjes uit die altijd handig zijn om te weten…
Professor Feitjes - YouTube

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

Gymlessen:

Juf Linda bedenkt allerlei leuke sport en spel lessen om deze buiten met de groepen uit te
voeren. Helaas werkt het weer niet altijd mee. Gelukkig gaan we het juiste seizoen in en
worden de temperaturen steeds beter. Tot nu toe lukt het redelijk om zoveel mogelijk
groepen van buiten-gymlessen te voorzien.

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

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

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

