Brielle, 12 december 2019

Nieuwsbrief 8

Beste ouders/verzorgers:

Hierbij ontvangt u onze Kerstnieuwsbrief. Dit is tevens de laatste
nieuwsbrief van het jaar. De volgende
ontvangt U op 9 januari 2020.

U kunt ook een kijkje nemen op de
website van onze school www.speciaalonderwijsbrielle.nl Op deze site zijn niet alleen de
nieuwsbrieven te lezen maar kunt u ook eventuele andere brieven of informatie inzien.

Thema avond Wonen:
Onlangs werd vanuit het VSO de thema avond Wonen georganiseerd. Het was een mooie
en zinnige avond waarop veel informatie gegeven is. Er was een woonmarkt met een groot
aantal woonzorg aanbieders en er waren verschillende sprekers.

Wij kijken terug op een succesvolle avond, waarop wij een grote opkomst hebben mogen
ontvangen.

Sinterklaas:
Onder het toezingen door de leerlingen van SO De Watertoren kwam de Sint per veegwagen
aan op de parkeerplaats voor de school.
Eerst werd hij, vergezeld door zijn Piet, welkom
geheten in het speellokaal. Hierna bracht hij aan
elke groep een bezoekje in hun eigen klas.

Op het VSO hebben de leerlingen met hun groep een gezellige ochtend naar eigen invulling
gehad. Uiteraard ook met Sint-lekkers en kadootjes.
Ook dit schooljaar kunnen we weer spreken van een geslaagde 5 december!

Laatste loodjes tot aan de kerstvakantie:
De laatste weken van dit schooljaar zijn aangebroken en de meeste leerlingen kijken uit naar
hun kerstvakantie.
Op het SO wordt de Kerst op donderdag 19 december gevierd met een gezamenlijk opening
van de dag en vervolgens is er een feestelijke kerstlunch voor de leerlingen.

Voor de leerlingen op het VSO wordt er een kerstgala georganiseerd.
Alle VSO-leerlingen hebben een persoonlijke
uitnodiging gehad voor het kerstgala:
“Voor alle leerlingen van het VSO organiseren wij
een kerstgala-disco op donderdag 19 december.
Het gala start om 19:00 uur en duurt tot 21:00
uur. De toegang is gratis en zonder introducés.
De leerlingen ontvangen consumptiebonnen en
hoeven verder niets mee te nemen. Wij hebben
al zin in een geweldige avond! “

Tot slot:

Wij willen wij u, namens het hele team van het SOB, alvast fijne feestdagen en een mooi
2020 toewensen.

Wij hopen dat iedereen kan gaan genieten van een fijne kerstvakantie!

Belangrijk data voor in de agenda:
Donderdag 19 december

Kerstlunch SO

Donderdag 19 december

Kerstgala VSO

Maandag 23 december t/m 3 januari

Kerstvakantie

