Nieuwsbrief 14 (1 april 2021)

Corona maatregelen:
Door het oplopende aantal besmettingen in het onderwijs is binnen ons bestuur besloten om
de maatregelen betreffende het zwemmen en bewegingsonderwijs niet aan te passen. Dit
betekent dat er nog geen zwemlessen zullen zijn en dat de gymlessen buiten gegeven
worden. Bij deze nieuwsbrief vindt u ook een brief vanuit het bestuur.
U kunt alle eerder vermelde informatie teruglezen op de website van onze school:
www.speciaalonderwijsbrielle.nl

Tevredenheidsonderzoeken:
U heeft inmiddels een persoonlijke inlog ontvangen waarmee u deel kunt nemen aan het
tevredenheidsonderzoek. Hierin kunt u anoniem de vragen beantwoorden. Wij zouden het
zeer op prijs stellen als u hiervoor de moeite wilt nemen. De leerlingen vullen de vragen op
school in.

Afscheid:
Wij hebben deze week afscheid genomen van onze orthopedagoge Erna.Uitdehaag, zij gaat
met pensioen. Ondanks de corona maatregelen heeft zij een gepast en fijn afscheid kunnen
hebben. Na alle drukke jaren hier op school wensen wij haar veel geluk met haar nu
verkregen vrije tijd.
Mirte Stok is al per 1 januari 2021 verbonden aan onze school en zij is de nieuwe
gedragswetenschapper.

Eindgroepen op pad:
De eindgroep techniek gaat, met inachtneming van de
coronaregels, af en toe op werk-excursie. Bijvoorbeeld naar de
haven in Hellevoetsluis om hier te zien hoe het indokken van een
schip in zijn werk gaat. Meester Ruud laat de leerlingen zo
kennismaken met de werkzaamheden op en rond de haven.

Gym:
Elke week weer verzint juf Linda weer nieuwe leuke activiteiten die buiten gedaan kunnen
worden. Deze buitengym-bewegingslessen vinden plaats
aan de voorzijde van school en op het speelveld aan de
zijkant van onze school. Wij maken soms ook gebruik van
het multicourt van onze buren het Bahûrim. Deze week was
er zelfs gelegenheid om er de gehele week gebruik van te
maken.

1 april 2021:
Dit jaar is 1 april een gewone lesdag.
Normaal gesproken is deze dag een
feestdag in Brielle. Het is de dag dat de
Watergeuzen de Spanjaarden versloegen in
1572 en Den Briel weer terug innamen. De
nacht hiervoor is de zogenaamde Kalknacht
waarbij men zich op veel huizen en winkels
in Brielle uitleeft met witkalk, om hiermee
ludieke en grappige zinnen neer te kalken.
Dit jaar geen feestdag maar wel een
prachtige kalknacht (en grappige 1aprildag) op onze school…. !

Pasen:

Geen uitgebreide Paasvieringen, wel gezellige kleinschalige lunches. In elke groep, binnen
het SO en het VSO geeft men naar eigen idee invulling aan Pasen. Binnen het SO is dit een
lekkere lunch, in de klas. En op het VSO is er een Paastasje met surprise-lekkers of is er
gekozen voor ook een gezamenlijke lunch.

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

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

Pasen, leerlingen vrij
Vergadering MR
Volgende nieuwsbrief
Koningsdag, leerlingen vrij
Meivakantie, leerlingen vrij

