Nieuwsbrief 6 (26 november 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 ongetwijfeld in het nieuws vernomen dat er gesproken wordt over het verlengen van
de Kerstvakantie. Hierover is nog niets bekend. Zodra wij geïnformeerd worden of dit echt
gaat gebeuren of niet, zullen wij u een bericht sturen.
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
Migratie:
Ons nieuwe bestuur heet onderwijsgroep EduMare, het samenwerkingsbestuur voor scholen
op Voorne-Putten. Hierdoor zijn er binnen het SO en VSO wat wijzigingen aangebracht in de
contactgegevens. Naast de nieuwe naam EduMare hebben de medewerkers ook allemaal
een nieuw mailadres gekregen. Als u nog een mail stuurt naar het oude adres, krijgt u
vanzelf een mail terug vanaf het nieuwe adres.
Het nieuwe emailadres van onze school is nu sob@edumarevpr.nl
Vanaf dit mailadres ontvangt u informatie betreffende schoolzaken en de tweewekelijkse
nieuwsbrief.

Wilt u meer weten over ons bestuur Edumare, neemt u dan eens een kijkje op de website:

www.edumarevpr.nl

Uitgelicht:
De leerlingen van groep Paars 1 hebben zelf kruidnootjes gebakken. Ditmaal in het
kooklokaal van VSO Maarland, zodat zij gelijk eens een kijkje konden nemen op het VSO.
Ingrediënten klaarzetten, deeg voorbereiden, en dan aan het werk met een eigen portie
kruidnotendeeg. Om dit vervolgens af te bakken in de oven en natuurlijk te proeven of ze net
zo lekker zijn als die uit de winkel….

Sinterklaas
Op woensdag 25 november mochten de leerlingen van het SO hun schoentje achter laten op
school. Wie weet worden ze gevuld?
Op vrijdag 4 december wordt op het SO het Sinterklaasfeest gevierd. Op het VSO wordt, op
die datum, dit in de eigen groep en naar eigen invulling gevierd. Behalve de groepen
Havens, zij gebruiken de aula van het VSO.
Dit gebeurt uiteraard met inachtneming van de coronaregels

Ook Kerst zal dit jaar met aanpassingen gevierd worden. De details hierover volgen later.

Belangrijke data voor in de agenda:

Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag

4
18
21
12

december
december
december t/m 1 januari 2021
januari 2021

Sinterklaasviering SO en VSO
Kerstviering SO en VSO
Kerstvakantie
MR vergadering

