Brielle, 11 september 2020

Nieuwsbrief 1

Beste ouders/verzorgers:

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het
nieuwe schooljaar. Wij hopen dat iedereen heeft
kunnen genieten van een fijne zomervakantie.
Wij zijn blij alle leerlingen weer te kunnen
verwelkomen. Inmiddels is de eerste
schoolweek achter de rug en lijkt iedereen
alweer gewend aan het normale ritme.

School en Corona:
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Wat inhoud dat wij de Corona regels van
voor de zomervakantie blijven hanteren. Hierover heeft u een informatiebrief ontvangen.
Deze informatiebrief kunt u ook teruglezen op de website www.speciaalonderwijsbrielle.nl
Op de website kunt u naast het startprotocol ook de schoolgids, de kalender en andere
belangrijke zaken terugvinden.

Huishoudelijke mededelingen:
Om de juiste en meest recente gegevens in onze administratie te hebben, willen wij u vragen
de leerlingstamkaart van uw zoon of dochter te controleren en zo nodig aan te passen. Wilt u
deze, evenals het meegegeven informatieformulier, ingevuld voor 24 september te
retourneren. U ontvangt deze formulieren deze week via uw zoon of dochter.
Binnenkort ontvangt u ook de ouderbijdragebrief voor uw zoon of dochter voor het schooljaar
2020-2021.

Medezeggenschapsraad:
De eerste vergadering in het nieuwe schooljaar was op dinsdagavond 8 september a.s. Deze
vergadering is openbaar voor de ouders/ verzorgers van de leerlingen van de school. Tijdens
de vergadering is o.a. het jaarverslag van schooljaar 2019-2020 besproken. Dit jaarverslag
en de notulen kunt u teruglezen via jaarverslag MR en notulen Wilt u meer informatie of wilt u
vragen stellen aan de leden van de medezeggenschapsraad kunt u een mail sturen naar
mr.sob@primovpr.nl
Ouderinformatieavond SO en VSO
Helaas kan deze niet doorgaan, omdat we u niet allemaal op de gebruikelijke wijze kunnen
uitnodigen.
De groepen zullen u alle informatie, die u van ons gewend bent te krijgen, gewoon geven. Dit
gebeurt nu via informatiebrieven, die uw zoon of dochter mee naar huis krijgt.

Belangrijke data voor in de agenda:

Vrijdag
Dinsdag

25 september
29 september

Studiedag, alle leerlingen vrij
Schoolfotograaf

