Nieuwsbrief 15 (15 april 2021)

Corona maatregelen:
Per half april zal het mogelijk worden om vrijwillig zelftesten af te laten nemen door de
leerlingen op het VSO. Hiervoor zijn allerlei voorwaarden opgesteld. De ouders van het VSO
krijgen hierover een aparte brief, via de mail en op papier, zodra bekend is wanneer het
precies mogelijk gaat zijn.
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. Op het VSO gaan de leerlingen nog steeds niet volledig naar school. Dit vinden wij
heel vervelend en hopen ook dat hier snel verandering in kan komen. Helaas kunnen we nog
niet zeggen hoelang dit nog gaat duren.
U kunt alle eerder vermelde informatie teruglezen op de website van onze school:
www.speciaalonderwijsbrielle.nl

Online bijeenkomst social media:
In het digitale tijdperk van nu wordt steeds meer tijd online doorgebracht. Dit is met de
huidige corona maatregelen zelfs nu nog meer. Een regelmatig terugkomende vraag is
‘waarom zitten jongeren zoveel op hun telefoon?’ Ook zijn er vragen over hoe veilig is social
media nu eigenlijk en wat zijn de gevaren van social media. Hoe veel en wat deel je
bijvoorbeeld met anderen?
Op 20 april organiseert YOUZ de online bijeenkomst ‘Wat doet mij kind op social media?’ De
bijeenkomst begint om 19.30 en duurt tot 20.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. Wanneer u zich
aanmeldt, ontvangt u op de dag van de bijeenkomst de link waarmee u deel kunt nemen.
Het Helder Theater speelt diversen herkenbare situaties na, waarbij de deskundigen van
Youz uitleg en tips geven hoe u hiermee om kunt gaan.

Wilt u meer informatie of de bijeenkomst bijwonen, dan kunt u
contact opnemen via preventie@youz.nl Onder vermelding van uw naam en emailadres.

Eindgroepen tekenen en lassen:
De eindgroepen techniek mogen gebruik maken van de kennis en materialen van de
scholengemeenschap Helinium in Hellevoetsluis. Zo kunnen de leerlingen, met regelmaat,
gebruik maken van bijvoorbeeld hun lasapparatuur en computerteken programma’s.
Meester Ruud begeleidt de leerlingen, maar soms is er ook zomaar een gastles van een
andere docent. De leerlingen doen zo veel nieuwe en praktische ervaringen op.

Vragenlijst tevredenheid ouders/ verzorgers:
U heeft van het klassenteam een inlogcode gehad en wij hopen dat u deze gebruikt om de
vragen over onze school te beantwoorden. De vragenlijst staat nog open tot 30 april as.

MR-vergadering:
Dinsdag jl is er weer een vergadering van de MR geweest. Er is o.a. gesproken over de
begroting van de school, de corona-maatregelen en de besteding van de vrijwillige
ouderbijdrage. De notulen van de vergaderingen zijn terug te lezen op de website van de
school.

Buitenlesdag:

Op dinsdag 13 april was het de Nationale Buitenlesdag. Het
idee is dat leerlingen dan buiten les krijgen. Dat kan van alles
zijn: van een reken- tot een taalles, van een les over de
natuur tot een informatieve speurtocht langs bijvoorbeeld, in
ons geval, de Watertoren.
Het was een koude maar zonnige dag, waardoor het enkele
groepen gelukt is om wat lessen buiten te kunnen geven.
Dit leverde verrassende resultaten op:

Op het Vso waren de
buitenlessen, uiteraard, meer
gericht op praktische zaken;
zoals ramen zemen en het
grasmaaien….

Klokkijken, sorteren en logopediemondmotoriek oefeningen…

Belangrijke data voor in de agenda:
Dinsdag
Donderdag
Maandag

27 april
29 april
3 mei t/m vrijdag 14 mei

Koningsdag, leerlingen vrij
Volgende nieuwsbrief
Meivakantie, leerlingen vrij

