Brielle, 30 januari 2020

Nieuwsbrief 10

Beste ouders/verzorgers:
Vandaag en morgen zijn de landelijke stakingsdagen in het primair en voorgezet onderwijs.
Ook vanuit onze school gaan enkele personeelsleden naar de stakingsmanifestaties.
Wij kunnen onze leerlingen vandaag en morgen met enige aanpassingen, bijna allemaal les
geven.

Nationale Voorleesdagen:
Op het SO is er aandacht voor de Nationale Voorleesdagen van 22 januari t/m 1 februari.
Er werd onder andere door een leesconsulente vanuit de Bieb op School in
alle SO-groepen interactief voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar
2020 genaamd Moppereend.

Samengaan van schoolbesturen:
Hierbij de laatste ontwikkelingen betreffende het samengaan van de verschillende besturen:
Goede voortgang geboekt op weg naar de bestuurlijke samenwerking
De besturen van stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting
Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring zijn blij u te kunnen informeren dat
het onderzoek naar de beoogde bestuurlijke fusie is afgerond. Dit heeft geleid tot een FusieEffectRapportage (FER) waarin de gevolgen van de fusie worden beschreven.
Om u inzicht te geven in de effecten en pluspunten van de beoogde fusie zijn de highlights
uit de FER voor u op een rijtje gezet.
klik hier voor de samenvatting:
Samenvatting bestuurlijke fusie

Besluitvorming:
Op 10 januari jl. is de Fusie-Effectrapportage (FER) schriftelijk ter instemming aangeboden
aan de (K)GMR’s. Dit is de officiële start van het instemmingstraject. Hiervoor hebben de
raden een wettelijk termijn van zes weken en kunnen zij reageren tot en met 21 februari
2020. Ook is er een start gemaakt met het proces van besluitvorming met de vakbonden en
de Nederlandse Katholieke School Raad. In maart wordt het proces van besluitvorming
gestart met de gemeente.

Uitreiking poëziebundel:
Vandaag vond de presentatie en uitreiking plaats van de SOB poëziebundel. Hiermee willen
wij ons eerste lustrum als Speciaal Onderwijs Brielle op een feestelijke manier te kennen
geven.
Leerlingen van zowel het SO als
enkele groepen van het VSO hebben,
naar eigen inzicht, gedichten en
tekeningen aangeleverd. In
samenwerking met de Bieb op school
hebben zij lessen gekregen over
verschillende soorten poëzie en het
zelf maken hiervan. Dit heeft geleid tot
een prachtig boekwerk waar wij heel
trots op zijn!

Vakantieoverzicht 2020-2021:
De vakantie data voor het komende schooljaar zijn inmiddels bekend. Hierbij alvast het
overzicht voor in uw agenda:

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Extra vrije dag
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie (incl.Hemelvaart)
Pinkstervakantie
Zomervakantie

17 oktober 2020
19 december 2020
20 februari 2021
1 aprilviering Brielle
2 april 2021
27 april 2021
1 mei 2021
24 mei 2021
17 juli 2021

25 oktober 2020
3 januari 2021
28 februari 2021
1 april 2021
5 april 2021
16 mei 2021
29 augustus 2021

Belangrijk data voor in de agenda:
Vrijdag

21 februari

Diploma zwemmen

Maandag

24 februari t/m vrijdag 28 februari

Voorjaarsvakantie

Dinsdag

17 maart studiedag SO en VSO

Alle leerlingen vrij

Woensdag 1 april Brielle feest

Alle leerlingen vrij

Woensdag

8 april ouderavond VSO

Thema seksuele voorlichting

Vrijdag

10 april t/m maandag 13 april

Paasweekend

Maandag

20 april t/m dinsdag 5 mei

Meivakantie

