Nieuwsbrief 16 (29 april 2021)

Parro:
Na een geslaagde pilot met enkele klassen hebben we besloten om Parro in alle klassen te
gaan gebruiken. Via de app Parro is er makkelijk en snel te communiceren met
klassenteams. Na de meivakantie zullen wij u informeren over het gebruik van Parro en de
over de bijbehorende afspraken.
Corona maatregelen:
Vooralsnog zijn er geen wijzigingen in de Corona-maatregelen te melden. In de meivakantie
is er een persconferentie van het kabinet waarin wellicht nieuwe maatregelen worden
afgekondigd. Direct na de vakantie zullen wij hierop reageren, indien nodig, met
aanpassingen van de maatregelen op school.
Alle leerlingen van het VSO zullen na de vakantie in ieder geval drie dagen in de week naar
school gaan. U wordt door het klassenteam van uw zoon of dochter geïnformeerd over
eventuele wijzigingen in het rooster. Wij zullen de taxibedrijven informeren.
U kunt alle eerder vermelde informatie teruglezen op de website van onze school:
www.speciaalonderwijsbrielle.nl

Gooteplein groepen:
De leerlingen van de groepen Rood en Blauw aan het Gooteplein spelen graag buiten op het
plein. Soms komen zij ineens met spontane ideeën en met wat hulp van creatieve juffen
komen leuke dingen tot stand…

De auto-wasstraat
Gooteplein.

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 t/m vrijdag 30 april.

Oud leerling met schrijf talent:

Een oud-leerling van onze school schrijft boeken en heeft een website
waarop ze hierover informatie deelt. Binnenkort komt haar eerst roman uit ‘Tussen 3
werelden’. Wij willen u graag met haar laten kennismaken: https://www.lauristolk.nl/

Taxi-verklaringen:
U ontvangt vanuit school de vervoersverklaring voor uw zoon of dochter voor het taxivervoer
voor het komende schooljaar. Met deze taxi-verklaring kunt u bij uw gemeente de
vervoersaanvraag indienen.

Belangrijke data voor in de agenda:
Maandag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag

3 mei t/m vrijdag 14 mei
20 mei
25 mei
24 juni

Meivakantie, leerlingen vrij
Volgende nieuwsbrief
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Studiedag (alle leerlingen vrij)

Wij wensen u een fijne meivakantie en zien alle leerlingen
graag maandag 17 mei weer gezond en wel op school!

