Nieuwsbrief 20 (1 juli 2021)

Laatste weken op het SOB:
De laatste weken tot aan de zomervakantie zijn nu echt aangebroken. Ook in deze laatste
schoolperiode worden binnen het VSO de coronaregels betreffende het dragen van een
mondkapje nog aangehouden.
U kunt alle eerder vermelde informatie teruglezen op de website van onze school:
www.speciaalonderwijsbrielle.nl

Bibliotheek nieuws:
Vanuit de bibliotheek is er een leuke actie opgezet: Boek ’n Trip.
Om de leesvaardigheden te stimuleren (en tijdens de zomerweken
te onderhouden) is er een online bibliotheek app opgezet. Hiermee
is het mogelijk om gedurende de zomervakantie e-books en
luisterboeken te gebruiken. Leuk, handig en ook te gebruiken voor niet-leden van de
bibliotheek. Wilt u meer weten over de app en de bibliotheek acties kijkt u dan even op
onderstaande linkjes:

www.bibliotheekdeboekenberg.nl/zomerindebieb

Boek 'n Trip (jeugdbibliotheek.nl)

Activiteiten dag SOB:
Het is bijna zover, de activiteiten dag op donderdag 8
juli a.s. Deze dag zullen er allerlei leuke activiteiten
geregeld worden op school. Welke dit zijn verklappen
we nog niet. Het is handig als de leerlingen wel in
ieder geval een pauzehap meenemen en sportieve
kleding aan hebben. De activiteiten zullen buiten
plaats vinden. Wilt u hiermee rekening houden met
bijvoorbeeld het meegeven van zonnebrandcreme. Op
deze dag gelden overigens de gewone schooltijden.

Nu alleen nog hopen op een zonnige dag zodat we er een geweldige dag van kunnen
maken!

Nieuwe Skelter:
Op het SO rijdt inmiddels een gloednieuwe skelter rond, de leerlingen zijn hier heel blij mee.
Hij wordt al volop gebruikt tijdens de buitenspeel momenten. Deze skelter is aangeschaft
vanuit de ouderbijdrage. Normaal wordt dit anders besteed, maar doordat veel activiteiten
niet of anders waren georganiseerd is in overleg met de MR dit mooie speelgoed gekocht.

Laatste MR-vergadering van het schooljaar:
Afgelopen dinsdag 29 juni was de laatste MR vergadering van dit schooljaar. De
goedgekeurde notulen van deze vergaderingen kunt u op de website van onze school lezen.

Taxi-verklaringen:
Indien u het nog niet geregeld heeft: denkt u nog aan de vervoersverklaring voor uw zoon of
dochter voor het volgende schooljaar? Het zou vervelend zijn als uw zoon of dochter na de
zomervakantie geen taxivervoer naar school heeft.

Belangrijke data voor in de agenda:
Donderdag
Donderdag

8 juli
15 juli

Donderdag
Zaterdag

15 juli en vrijdag 16 juli
17 juli tot en met zondag 29 augustus

Studiedagen volgend schooljaar, de leerlingen zijn vrij:
Dinsdag 14 september 2021
Vrijdag 19 november 2021
Woensdag 2 december 2021
Donderdag 14 april 2022
Dinsdag 7 juni 2022
Donderdag 7 juli 2022

Activiteitendag SOB
Laatste SOB nieuwsbrief dit
schooljaar
Alle leerlingen vrij
Zomervakantie

