Nieuwsbrief 19 (17 juni 2021)

SOB en Corona maatregelen:
Het is fijn om deze laatste weken tot aan de zomervakantie de schooldagen weer bijna als
vanouds te kunnen maken. Uiteraard letten wij nog steeds goed op en nemen wij de nog
geldende coronaregels in acht. Zodra er wijzigingen in de maatregelen optreden, zullen wij u
dit laten weten.
U kunt alle eerder vermelde informatie teruglezen op de website van onze school:
www.speciaalonderwijsbrielle.nl

Parro:
De SOB nieuwsbrief wordt vanaf vandaag via Parro verspreid. Op deze manier heeft u naast
de klassenberichtjes, foto’s en andere mededelingen ook in een oogopslag de nieuwsbrief in
het vizier. U kunt de SOB nieuwsbrief ook altijd via de website lezen.

Activiteitendag SOB:
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de organisatie en planning van een activiteitendag
op donderdag 8 juli. Ondanks het feit dat de corona-maatregelen steeds meer versoepeld
worden, is het realiseren van een buitenschoolse activiteit nog lastig. Daarom is gekozen om
binnen het Speciaal Onderwijs Brielle gezamenlijk een feestelijke dag te organiseren waar
alle leerlingen volop van kunnen genieten.

Wat er precies op de planning staat is nog een verrassing!

Warm weer:
In groep geel is men gestart met het thema Zomer. Na een aflevering van Huisje Boompje
Beestje over de kracht van de zon, het insmeren en beschermen van jezelf, was dit het
resultaat tijdens het buitenspelen….

Schaduw plekjes creëren
in het speelhuisje

Rapporten:
De rapporten worden op vrijdag as. meegegeven en de leerkrachten nemen contact met u
op om een afspraak te maken.

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 29 augustus

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

