Nieuwsbrief 7 (10 december 2020)

School en Corona:
Wij blijven ons houden aan de richtlijnen van het RIVM. Wat onder ander in houdt dat het
dragen van een mondkapje door de leerlingen van het VSO en alle personeelsleden in de
gangen van de afdeling VSO verplicht blijft.
U heeft inmiddels vast vernomen dat er geen verlenging van de Kerstvakantie komt. De
vakantie start, zoals vermeld, vanaf maandag 21 december.
Mochten er thuis rondom corona belangrijke veranderingen zijn, hoort het klassenteam dit
graag van u.
Informatie over onder andere het schoolprotocol kunt u vinden op onze website
www.speciaalonderwijsbrielle.nl Als u vragen heeft over bepaalde zaken kunt u altijd mailen
naar sob@edumarevpr.nl
Uitgelicht:
De Sint heeft dit jaar, Corona-proof, zijn intrede gedaan op het
SOB. De leerlingen van het SO
brachten hem, op gepaste afstand,
een bezoekje in het speellokaal. Hier
had Sint zijn tijdelijke werkplek
ingericht.

Op het VSO werd het Sintfeest in elke groep op zijn of haar eigen manier gevierd. De
groepen Havens hadden de aula in gebruik om hun pakjes aan elkaar uit te delen, middels
een Sinterklaasspel.

Kerstkaarten actie:
Een juf van het VSO heeft binnen het SOB een mooi Kerst idee opgezet: namelijk het
schrijven van kerstkaarten voor eenzame ouderen. Deze mensen hebben niet veel familie en
vrienden, die op bezoek kunnen komen, wat dit jaar nog eens extra benadrukt wordt. Een
leuke kerstkaart ontvangen is dan heel fijn!

Leerlingen van zowel het VSO als het SO zijn gestart met het schrijven van de kaarten.
Deze zullen, zodra we alles verzameld hebben, afgeleverd worden bij de Catharina stichting
in Brielle om daar verder uitgedeeld te worden.

Kerst:
Ook Kerst zal dit jaar

met aanpassingen gevierd worden.

Binnen het SO viert elke groep Kerst in zijn of haar eigen klas op donderdag 17 december.
Dit bijzondere jaar sluiten we af met een bijzondere Kerstviering. Anders dan anders, maar
natuurlijk niet minder gezellig. Op het VSO viert men de Kerst op vrijdag 18 december. Ook
hier vieren de leerlingen dit in de eigen groep. Alleen de groepen Havens doen dit in de aula,
zodat zij wat meer ruimte hebben om gezellig met elkaar rond de kerstboom te zitten.

Personeelsnieuws:
Helaas gaat juf Iris Nijkamp (VSO) onze school verlaten. Gelukkig hebben wij een nieuwe
collega voor haar kunnen vinden: Stephany van den Tol gaat vijf dagen in de week in Kanaal
werken.

Laatste schoolweek van 2020:
Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar 2020. U kunt weer een nieuwe uitgave verwachten
op donderdag 7 januari 2021.
Nog een week school en dan start de
Kerstvakantie. Wij wensen u fijne en
gezonde feestdagen.

Belangrijke data voor in de agenda:

Donderdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Dinsdag

17 december
18 december
21 december t/m 1 januari 2021
4 januari 2021
12 januari 2021

Kerstviering SO
Kerstviering VSO
Kerstvakantie
Eerste schooldag
MR vergadering

