Maandbericht
november 2020
Nieuwe leerlingen
Er zijn 2 nieuwe leerlingen gestart op
school, Rayan in SO 3 en Chaima in VSO
D2. Ze zijn door de groepen met liefde
ontvangen en we hopen dat ze een hele
goede tijd gaan krijgen op onze gezellige
en fijne school.

Hilversum, november 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij het maandbericht van november.
Algemeen
In de onstuimige herfstweken proberen we
in school de rust goed te behouden. De
natuur rondom de school is prachtig, dus er
worden vaker boswandelingen gemaakt,
zodat de kinderen even hun hoofd leeg
kunnen maken.
In school zijn de kinderen van het VSO al
helemaal gewend geraakt aan het dragen
van mondkapjes. Ze doen dit keurig en we
hebben de mooiste, vrolijkste en soms zelfs
enge mondkapjes voorbij zien komen. Het
zijn echte stijliconen geworden! Het voegt
naast het nuttige, ook nog iets vrolijks toe
aan de school en dat kunnen we wel
gebruiken in deze onzekere tijden.

Sociale veiligheidsregel november
Ook voor de maand november is er weer
een mooie veiligheidsregel opgesteld die in
de hele school uitgedragen wordt.
Graag informeren we ouders hierover,
zodat u als ouder weet waar de leerlingen
mee bezig zijn op het gebied van een
veilige leer- en werkomgeving.
De regel van de maand november:
“Stop, houd op, ik wil dat je….”
Kunst in school
Dit schooljaar staat cultuur in het teken van
beeldende vorming. De juffen en meesters
hebben hier ook aan meegewerkt en de
eerste resultaten staan en hangen nu in de
gang. Wat een feest voor het oog!
We zijn benieuwd welke prachtige
beeldende kunst de kinderen allemaal gaan
maken dit jaar.

Gelukkig kunnen de scholen voorlopig open
blijven en laten we hopen dat dit ook zo
blijft. Want in school leren we toch meest
door samen te werken en alle materialen bij
de hand te hebben.
Deze maand proberen we met zo min
mogelijk zieken en afwezigen door te
komen, zodat we langzaam richting de
drukke maar wel gezellig decembermaand
kruipen.
We zijn al druk aan het nadenken hoe we
alle feesten zullen vieren met alle
Coronamaatregelen die er zijn. Zodra we
hier nieuws over hebben, laten we het
weten.
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SO leerlingen studiedag
18 december. De SO-leerlingen zijn deze
dag vrij.
Kerstvakantie
19 december 2020 tot en met 3 januari
2021
Studiedag
27 januari is er een studiedag; de
leerlingen zijn die dag vrij.

ANWB Streetwise
Woensdag 4 november komt de ANWB
verkeerslessen geven aan de SO klassen.
SO 1 en SO 2 krijgen een les in de gymzaal
en SO 3 en SO accent gaan buiten in het
echte verkeer hun lessen volgen.

Hieronder volgt het kopje externe
informatie.
We ontvangen van veel externe partners
allerlei informatie. In onze maandberichten
willen we u die info niet onthouden. De
school heeft echter geen belang of
zeggenschap over de inhoud van deze
informatie. Als ouder/verzorger kunt u zelf
rechtstreeks de betrokken benaderen en de
school is niet aansprakelijk voor de
verstrekte informatie.
Jeugd en Gezin

Graag willen we u attenderen op de vraag
van de maand november 2020 van Jeugd
en Gezin Gooi en Vechtstreek.
De vraag luidt: ‘Hoe voorkom ik risico’s van
internet en sociale media voor mijn kind?’
(zie bijlage).
Belangrijke data
Nationaal schoolontbijt
5 november
Sinterklaas
4 december
Kerstviering
17 december
VSO kerstontbijt Comenius College
18 december

