Nieuwsbrief 4 (29 oktober 2020)

School en Corona:
Wij blijven ons houden aan de richtlijnen van het RIVM. Er is besloten, in overleg met de MR,
dat het dragen van een mondkapje door de leerlingen van het VSO en alle personeelsleden
in de gangen van de afdeling VSO verplicht is. Voor de vakantie hebben de leerlingen hierin
kunnen oefenen en voor alle leerlingen is het inmiddels de gewoonte geworden.
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@primovpr.nl

Bieb op school:
Vanuit de Bibliotheek op School kunt via onderstaande link een kijkje nemen op Bieb TV.
Hierop kunt u korte thema filmpjes, boek introducties en leuke (Professor) feitjes vinden.
https://www.youtube.biebtv

Schoolfruit:
Ook dit jaar doet het Speciaal Onderwijs Brielle weer graag mee met het EU-schoolfruit- en
groenten programma, evenals 2848 andere scholen. Dit project heeft als doel de consumptie
van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren en hen bewust te maken van het belang
van gezonde voeding. Vanaf 9 november a.s. t/m de week van 12 april 2021 ontvangen de

leerlingen een aantal keer per week groente en/of fruit om in de klassen gezamenlijk op te
eten.
Wilt u meer weten over dit project kijkt
u dan op www.euschoolfruit.nl

Uitgelicht:
Tijdens de Kinderboekenweken werd er op het SO gewerkt aan het thema ‘Vroeger’. En
inderdaad, vroeger waren er ridders en jonkvrouwen, die woonden in kastelen…

Het winkeltje Vers en Zo:
Binnen het VSO is er het winkeltje Vers en Zo, dit is elke maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdagochtend geopend van 10:00 uur tot en met 10:45 uur.
De leerlingen van de groep Haven staan elke ochtend voor het VSO en SO klaar.
Vers en Zo verkoopt van alles. Zo is er al een pauze hap te koop vanaf 30 cent.

Iedere donderdag zijn er verse bloemen te koop en iedere maandag worden er trosjes verse
cherrytomaten geleverd voor de verkoop.
Wij zien uw zoon of dochter dan ook graag in
onze winkel Vers en Zo.
Let wel, er kan alleen met contant geld worden
betaald en het liefst zo klein mogelijk, gezien de
kleine prijsjes.

Huishoudelijke mededelingen
Denkt u nog even aan de foto-enveloppen voor het bestellen van uw foto’s bij de
schoolfotograaf. U kunt deze nog inleveren.

Voortgangsgesprekken op het SO:
In week 45 vinden op het SO de voortgangsgesprekken plaats, telefonisch of via Teams. Het
klassenteam verzorgt de uitnodiging. Mocht u deze nog niet hebben ontvangen, dan volgt
deze zo spoedig mogelijk. De voortgangsgesprekken gelden niet voor ouders van nieuwe
leerlingen en schoolverlatende leerlingen.
Met de ouders van leerlingen die doorstromen naar het VSO zullen pre-advies gesprekken
plaats vinden via Teams. De uitnodiging heeft u inmiddels ontvangen.
Studiedag 2 november
In verband met de aanscherping van de Corona-maatregelen is besloten om de studiedag
van 2 november a.s. niet door te laten gaan. Dit betekent dat de leerlingen dan wel les
hebben. Wij hebben inmiddels de taxibedrijven geïnformeerd.

Belangrijke data voor in de agenda:
Maandag
Maandag

2 november
21 december t/m 1 januari 2021

alle leerlingen gewoon les
Kerstvakantie

