
 

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers en leerlingen van de 

 

VSO Juni 2021 

Belangrijke data 

21 t/m 25 juni Rapportbesprekingen  

05 t/m 17 juli Thema weken: Vrije tijd – oog voor talent 

8 juli Uitreiking certificaten 

13 juli Uitreiking diploma schoolverlaters 

16 juli Laatste schooldag – Leerlingen vanaf 12.15 uur vrij 

19 juli Zomervakantie t/m 27 augustus 2021 

 

Nieuwsbrief VSO juni 2021 

We beginnen met een speciaal bericht: dit weekend waren de Special Olympics in Den Haag met 13 

sporten. Tobi uit 1B was één van de ambassadeurs en deed ook mee met judo. Het schoolvoetbalteam 

was op zondag actief. De grote verrassing was het bezoek van koningin Maxima.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportbesprekingen 

In mei en juni worden door de leerkrachten de rapporten geschreven en zo veel mogelijk verrijkt met 

foto’s. Ook de leerlingen vullen hun leerlingendeel in. Daarnaast worden de OPP’s geëvalueerd. 

Tijdens de rapportbespreking worden zowel het OPP als het rapport met u besproken. Deze vinden  

plaats vanaf 22 juni en u ontvangt hiervoor deze week de uitnodiging.  

Hoewel het door corona een bijzonder jaar was (school volledig open –> dicht -> deels open –>  

volledig open) met veel maatregelen op het gebied van veiligheid en hygiëne, heeft het 

onderwijsleerproces niet stil gestaan en hebben alle leerlingen zich goed ontwikkeld en veel geleerd: 

- Het oefenen en toepassen van schoolse en praktische vaardigheden (ook) thuis met hulp van 

ouders/familie en digitale hulp van de juf/meester op afstand. 

- Het communiceren en contact met anderen maken via Teams, telefoon en (beeld)whatsapp 

- Leren omgaan  met mondkapjes, looproutes, anderhalve meter afstand, handen wassen, etc. 

- Leren omgaan met situaties die we ruim een jaar geleden niet konden voorzien, omgaan  

met het gemis van klasgenoten (en juffen/meesters), voor een aantal omgaan met ook het 

persoonlijk verdriet… en waarschijnlijk nog veel meer. Daar mogen niet alleen onze leerlingen,  

uw kinderen, maar ook u allen heel trots op zijn!  
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Schoolverlaters: 22 leerlingen gaan van school af en gaan op een werkplek aan de slag. Dit varieert  

van belevingsgericht en arbeidsmatige dagbesteding, tot beschut werk en werken in een supermarkt  

of restaurant. De examens – met een proeve van bekwaamheid en een presentatie – zijn in volle gang. 

Op dinsdag 13 juli krijgen zij hun ZML-diploma uitgereikt.  

 

                                                  
 

Het Zomerfestival zullen we helaas nog niet samen vieren. We vinden het risico toch te groot om  

met een enorm grote groep van leerlingen, teamleden en familieleden zo vlak voor de  

zomervakantie bij elkaar te komen. We willen voorkomen dat iemand ziek de vakantie in zal gaan.  

We zijn bezig met een alternatief ‘feestprogramma’ voor de laatste week om het schooljaar goed  

af te sluiten. De certificatenuitreiking en de presentaties van de leerlingen staan wel gepland,  

maar dan onder schooltijd. We gaan bekijken hoe we u er toch (digitaal) bij kunnen betrekken.  

Filmdag: op donderdag 24 juni worden in en rond de school filmopnames gemaakt voor de nieuwe 

promotiefilm van het VSO. De huidige film – te zien op onze website – krijgt altijd veel positieve reacties, 

dus we hopen dat de nieuwe film weer net zo mooi wordt. 

Personeel  

Eind deze week gaat juf Tamar met zwangerschapsverlof. Juf Lisa vervangt haar tot de zomervakantie.  

Juf Marit is helaas nog herstellende en juf Jamie is haar vervangster.  

Aan het einde van het schooljaar nemen we afscheid van juf Aletta (stage juf) en van juf Helen  

(juf van 2A). Zij gaan beiden met pensioen. We willen hen heel erg bedanken voor hun inzet en grote 

betrokkenheid bij onze leerlingen, we gaan hen missen! 

In het nieuwe schooljaar verwelkomen we twee nieuwe leerkrachten: juf Samantha Middel (in de 

onderbouw) en meester Edwin Kooren (in de middenbouw). 

 

Schooljaar 2021-2022 

De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn in volle gang: verdeling leerlingen in groepen, 

verdelingen leerkrachten, roosters, jaarplanning, VSO-kalender, etc. Tijdens de rapportbespreking  

hoort u in welke groep uw kind volgend schooljaar is geplaatst. Begin van het schooljaar ontvangt  

u de kalender en verder groepsinformatie. We hebben volgend schooljaar op de eerste etage  

drie A-groepen en op de tweede etage drie onderbouwgroepen, drie middenbouwgroepen en  

twee bovenbouwgroepen. 
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