Nieuwsbrief 18 (3 juni 2021)

Corona maatregelen:
Het Speciaal Onderwijs Brielle is weer volledig geopend. Het is heel fijn dat ook de VSOleerlingen weer de gehele week naar school komen. Hoewel de gymlessen buiten heel leuk
waren, vinden de lessen nu ook weer plaats in de gymzaal. Helaas gaan de zwemlessen nog
niet door. Deze zullen pas in het volgende schooljaar weer hervat worden.
U kunt alle eerder vermelde informatie teruglezen op de website van onze school:
www.speciaalonderwijsbrielle.nl

Parro:
Parro gaan wij binnenkort starten, dit wordt iets later dan wij u eerder doorgegeven hebben.
U wordt hierover op de hoogte gesteld door het klassenteam. Parro is met name bedoeld
voor kortere berichten, ziekmelding, foto’s en het inplannen van afspraken. Het is de
bedoeling de SOB nieuwsbrief ook via deze weg te gaan versturen. U kunt Parro zien als
een professioneel alternatief voor WhatsApp.

Bijna zover..

Mooi weer:
Eindelijk kunnen wij weer genieten van het mooie weer. Ook op school wordt er in de pauzes
dankbaar gebruik van gemaakt; of heerlijk chillen op het VSO-plein of met zomerse
buitenmaterialen in de weer op het SO-plein….

De waterbaan kon weer uit de berging en de
oudste en jongste leerlingen samen op de
foto vastgelegd…

Thema verkeer SO:
De leerlingen van het SO werken aan het thema verkeer. Naast zogenaamd ‘veld’onderzoek; verkeersborden spotten en verklaren, worden er ook knutsel lessen en digitale
lessen aan dit thema besteed….

Taxi-verklaringen:
Denkt u nog aan de vervoersverklaring voor uw zoon of dochter voor het volgende
schooljaar? Het is verstandig om deze zo snel mogelijk bij uw gemeente in te dienen, zodat
uw zoon of dochter na de zomervakantie verzekerd is van taxivervoer naar school.

Belangrijke data voor in de agenda:
Vrijdag
Donderdag
Donderdag
Zaterdag

18 juni
24 juni
15 juli en vrijdag 16 juli
17 juli tot en met zondag 28 augustus

Rapport mee
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Alle leerlingen vrij
Zomervakantie

