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Maandbericht 

Mei 2021 

    

Hilversum, mei 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Algemeen 

De maand mei vliegt voorbij, door de 

meivakantie en de extra vrije dagen 

rondom Hemelvaart en Pinksteren koersen 

we met rap tempo op juni af. Maar deze 

maand hebben we op school niet 

stilgezeten. De toetsen zijn afgenomen en 

we zijn aan het inventariseren op welke 

manier we de extra onderwijsgelden die we 

van minister Slob gaan krijgen het beste 

kunnen inzetten. Deze gelden zijn om 

achterstanden in te halen die leerlingen 

opgelopen hebben door alle 

schoolsluitingen in verband met Corona. 

Gelukkig mochten wij als speciaal onderwijs 

vaak als eerste weer (deels) open en dat is 

voor onze leerlingen toch het beste. 

Ouders die zelf hun kinderen naar school 

brengen hebben waarschijnlijk al gezien dat 

de school in de meivakantie weer netjes in 

de witte verf is gezet. Ook is er kunstgras 

aangebracht langs de school en onder het 

glijbaantoestel. Dat ziet er allemaal weer 

fris en verzorgd uit. 

 

 

 

 

 

 

Sociale veiligheidsregel mei 

Ook voor de maand mei 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 mei: 

“Hoe leuk het buiten ook was, kom 

rustig in de klas” 

 

 

Schoolreisjes 2021 

Natuurlijk verdienen de leerlingen ook een 

mooi schoolreisje. We hebben dit jaar 

gekozen voor een veilige locatie waar we 

makkelijk kunnen komen (zonder bus). 

Hierdoor moet het zeker door kunnen gaan. 

 

Onze jongste kinderen (SO1) gaan op 1 

juni naar Speeltuin de Eekhoorn in 

Kortenhoef. Een mooie, kleine, 

overzichtelijke speeltuin, waar de kinderen 

heerlijk een dagje kunnen spelen. 

 

De andere SO groepen gaan op 3 juni naar 

de Erfgooiersspeeltuin in Hilversum. 

Deze speeltuin ligt prachtig in het groen en 

heeft vele uitdagende speeltoestellen. We 

mogen daar onder schooltijd alleen met 

onze school zijn, dus heerlijk de ruimte om 

vrijuit te spelen en een leuke dag te hebben 

samen. 

 

Het VSO krijgt op 2 juni een sportieve 

Survival dag georganiseerd door 

Ouddoorparc SEC Almere. We mogen 

daarvoor de sportvelden van het 

Comeniuscollege bij ons om de hoek 

gebruiken. Wat een prachtige 

samenwerking! 

 

Denkt iedereen nog aan het betalen van de 

ouderbijdrage? Hiervan kunnen we deze 

activiteiten aanbieden. 

 

 

 



 

Personeel 

Meester Henk is eind mei weer volledig op 

school aanwezig na zijn knie-revalidatie. 

Helaas zal het herstel van juf Marion, juf 

Sandra en juf Miranda nog langer gaan 

duren. We proberen de gaten die hierdoor 

onstaan in de formatie zo goed mogelijk op 

te vangen. Dit lukt op veel momenten, 

maar soms lopen we op tegen overmacht. 

We zijn dankbaar voor al het begrip wat we 

van de ouders krijgen om de school zo 

rustig en vertrouwd mogelijk door te laten 

draaien.  

 

Belangrijke data: 

 

Toetsperiode 

17 mei tot en met 28 mei 2021 

 

Schoolreisjes: 

1 juni SO1 

2 juni VSO 

3 juni SO2, SO3 en SO accent 

 

Studiedag 

4 juni (alle leerlingen zijn die dag vrij) 

 

Extra vrije dagen voor het SO 

21 en 22 juni zijn extra vrije dagen voor 

het SO. De leerlingen van het SO zijn vrij. 

De leerlingen van het VSO hebben school. 

 

Ouderavond overgang SO -> VSO 

24 juni 2021 

 

Oudergesprekken 

De oudergesprekken vinden plaats van 28 

juni tot en met 2 juli 2021 

 

Afscheid schoolverlaters 

7 juli 2021 

 

Overgang SO naar VSO 

8 juli 

 

Portfolio’s mee 

8 juli 

 

Kennismaking nieuwe leerlingen 

8 juli 

 

 

Eindfeest + borrel ouders 

8 juli 

 

Studiedag 

9 juli 2021 (leerlingen zijn die dag vrij) 

 

 

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 mei 2021 van Jeugd en 

Gezin Gooi en Vechtstreek. 

De vraag luidt: ‘Hoe ga ik om met de 

verschillende ‘sprongen’ in het leven van 

mijn kind?’ (zie bijlage). 

 

 

 


