Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers en leerlingen van de

VSO November 2020
Belangrijke data
Nationaal schoolontbijt
Themaweken Wonen (en Vrijetijd)
Sinterklaasfeest
Themaweek Kerst vier je samen
Kerstvakantie

02 t/m 06 november
09 t/m 20 november
04 december – leerlingen vanaf 12.15 uur vrij
14 t/m 18 december
18 december vanaf 12.15 uur t/m 03 januari 2021

Na de herfstvakantie hebben we op school de gezamenlijke veiligheidsafspraken wat
aangescherpt: o.a. mondkapjes op in de gangen, vaste looproutes op de trappen, door de
gymzaal naar de kleedkamers.
We houden nog vast aan de keuze om met een aantal groepen tegelijk in de kantine te lunchen.
Het sociale aspect is een belangrijke reden hiervoor. De leerlingen zitten netjes aan de tafels te eten
en gaan hierna – bij goed weer – naar buiten.
Wat is er deze eerste weken ‘achter de schermen’ op onderwijsgebied gerealiseerd?
- De methode Deviant is geïntroduceerd voor Burgerschap en voor Taal. De leerlijn Burgerschap
voor OPP 3 en 4 staat nu ook in Doen In. De leerlijn Mondelingen Taal is aangepast.
- De eerste ronde groepsbesprekingen van elke leerkracht met juf Nicole en juf Elke is geweest.
Besproken onderwerpen: opbrengsten per leerling, groepsplannen, groepssamenstelling,
- De opbrengsten van de hele school van schooljaar 2019-2020 zijn in kaart gebracht door juf
Elke.
- In elke groep is nieuw – professioneel - schoonmaakmateriaal van Cemex geplaatst op een
‘schaduwbord’. Het aanleren van schoonmaakvaardigheden begint met het netjes houden
van het eigen lokaal. Elke groep heeft zijn eigen kleur en is verantwoordelijk voor het eigen
materiaal. In het HHK-lokaal (huishoudkunde-lokaal) hangt extra materiaal in het rood. Dit
wordt bij de interne stage gebruikt: schoon maken in de hele school. Dit materiaal wordt ook
gebruik bij andere organisaties en leert de leerlingen er op school al mee te werken.
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LEGO-actie: meester Boris had aan teamleden gevraagd of zij thuis lego hadden om bruggen e.d.
met de leerlingen te kunnen bouwen. Juf Irish heeft daarna een berichtje in de krant geplaatst …
en tientallen mensen hebben lego gedoneerd! De reacties waren hartverwarmend en we
hebben heel veel lego gekregen.

Een aantal groepen is in Clingendael op herfstexcursie geweest. Dit werd door Milieueducatie
georganiseerd en was met begeleiding van eerstejaars pabo-studenten. De leerlingen vonden
het erg leuk!
De komende twee weken zijn de themaweken WONEN en VRIJETIJD. Er wordt aandacht besteed
aan: je kamer / een huis inrichten (wat heb je nodig en wat kost het), persoonlijke verzorging
(kleding (kopen) – bezoek kapper – afspraak maken met de huisarts/tandarts), het huishouden
(boodschappen doen – de was doen - schoonmaken - reizen) en vrijetijdsbesteding
(hobby’s – sportmogelijkheden - bezoek familie/bioscoop/museum). Helaas kunnen de leerlingen door
corona niet op bezoek bij logeer- en woonvoorzieningen. Alle activiteiten vinden daarom in de klas
plaats.
Attentie: Ooievaarspassen laten scannen op school vóór de kerstvakantie
(voor tegemoetkoming ouderbijdrage schooljaar 2020-2021)
De Ooievaarspasregeling zoals die nu voor scholen bestaat vervalt per volgend schooljaar.
Dat heeft de gemeente Den Haag aan de schoolbesturen laten weten.
Dit is dus het laatste jaar dat u de Ooievaarspas kunt scannen om in aanmerking te komen voor een
tegemoetkoming in de vrijwillige ouderbijdrage. Let op: daarvoor moeten de Ooievaarspassen vóór de
kerstvakantie worden gescand. Vanaf januari 2021 is dat niet meer mogelijk.
De gemeente bekijkt nog of scholen met veel leerlingen met een Ooievaarspas vanaf
volgend schooljaar op een andere manier kunnen worden ondersteund, maar hierover is
nog geen duidelijkheid. De gemeente geeft aan dat andere Ooievaarspasregelingen niet
komen te vervallen.

locatie VSO - Esther de Boer van Rijklaan 80 - 2597 TJ Den Haag
Tel: 070-3099611- Website: www.inspecteurdevriesschool.nl

