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Beste ouders/verzorgers, 

 

Allereerst een berichtje uit de catering: 

Ook wij zijn weer gestart met een enthousiaste groep leerlingen die de catering binnen de 

school verzorgen. 

Op dinsdag hebben we soep gemaakt met verse groente uit onze eigen schooltuin. 

Op woensdag is het bakken ook weer begonnen. Leuk dat we zoveel bak-aanvragen 

hebben ontvangen van de ouders uit het SO. 

Op donderdag –tijdens de hap van de week – mochten wij een nieuwe groep leerlingen 

begroeten in ons restaurant. Zij zijn de leerlingen die dit schooljaar voor het eerst in een 

groep van het VSO zitten en nu ook gebruik mogen maken van de catering. 

 
 

In september zijn de contact op maat gesprekken geweest. Met ouders/verzorgers is er 

contact opgenomen om samen in gesprek te gaan over wat u van school verwacht en wat 

u belangrijk vindt wat wij moeten weten over uw zoon/dochter. Samen kon er ook 

afgesproken worden welke contacten er dan nodig zijn; regelmatig telefonisch contact, 

gesprekken volgens afspraak zoals ze al gepland staan of via mail of schriftje. Op het so is 

er met ruim 75 % van de ouders een gesprek geweest. In het vso lag het percentage iets 

lager; ruim 71 %. 

Ik zal dit jaar ook bij de andere oudercontacten aan u teruggeven hoe hoog de opkomst 

was. Ons streven is dat we met alle ouders jaarlijks de gesprekken voeren. De gesprekken 

vinden plaats na schooltijd, omdat de groepsleiding overdag met de leerlingen aan het 

werk is. 

 
 

        

In de vorige nieuwsbrief heb ik uw aandacht gevraagd voor het halen en brengen van uw 

zoon/dochter. Bij het halen en brengen van uw zoon/dochter is het erg druk voor de 



school. Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen is het belangrijk dat we met 

elkaar ons aan een aantal regels houden, zowel voor als na schooltijd: 

- Niet over de stoep voor de school fietsen of rijden met de scooter 

- Parkeren in de parkeervakken of aan de buitenrand 

- Aansluiten bij de busjes en deze niet inhalen. 

Als we ons hieraan houden dan gaat het vlot (binnen 10 minuten zijn alle leerlingen 

vertrokken is de ervaring) én nog belangrijker: gaat het op een veilige manier. 

Helaas heeft de oproep nog niet het gewenste effect, daarom deze herhaling. 

             niet op het voetpad volg de rijrichting  

 

 

Woensdag 5oktober is er een studiedag en zijn alle leerlingen vrij.  

Deze dag is ook de landelijke dag van de leerkracht, voor ons onderwijsmedewerker. In de 

ochtend zijn we op de eigen locatie en zijn we met elkaar in gesprek over ons onderwijs en 

vanaf 12 uur gaan we naar de Pijler en zijn we met alle collega’s van Stichting SchOOL bij 

elkaar voor een lunch en een middagprogramma met verschillende sprekers. Op deze 

manier wordt er binnen de stichting aandacht gegeven aan de dag van de leerkracht.  

Leren met en van elkaar! Het zijn altijd mooie en waardevolle bijeenkomsten. 

 

Donderdag starten we met de kinderboekenweek. Een groepje enthousiaste ouders hebben 

het podium in het atrium aangekleed in het thema van de kinderboekenweek:  

“voor altijd jong” . Gericht op opa’s en oma’s. Zij zijn ook uitgenodigd om maandag en 

dinsdag te komen kijken bij de gymlessen, er wordt veel voorgelezen, we openen met een 

speciale dans en sluiten voor de vakantie ook gezamenlijk af. 

Houdt u vooral de berichten via de groep hierover in de gaten! 

 
 

En dan begint volgende week vrijdag al weer de herfstvakantie. Deze periode is weer 

omgevlogen. Ik wens u allemaal, mede namens het team een fijne herfstweek toe. 

 

 

Gerry van Vliet 

 



        
 


