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Maandbericht 

januari 

 

Hilversum, januari 2022 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij het maandbericht januari. 

 

Algemeen 

Het nieuwe jaar startte gelukkig nu wel 

gewoon op school, al hebben we natuurlijk 

te maken gehad met vele zieken en 

afwezigen. Met de steeds wisselende 

maatregelen was het wel iedere keer een 

puzzel om de quarantaineregels goed uit te 

voeren en te weten welke leerling of groep 

thuis moest blijven. 

Gelukkig zijn nu de regels versoepeld en 

kunnen we vaker gewoon open blijven. Wel 

hebben we ook te maken met zieke 

leerkrachten waardoor de vervanging niet 

altijd mogelijk is.  

We willen iedereen bedanken voor de 

flexibiliteit in deze maanden! 

Deze maand is ook de ouderenquete 

uitgezet, we willen iedereen danken die dit 

ingevuld heeft, voor ons is dat waardevolle 

informatie en zorgt ervoor dat we nog beter 

met u kunnen samenwerken in het belang 

van de kinderen. 

 

Personeel 

De afgelopen maanden hebben de 

langdurig zieke leerkrachten hard gewerkt 

aan hun herstel. We zijn blij dat ze allemaal 

weer (bijna) op hun volledige uren zitten en 

in de groepen staan. 

Door Corona zijn een paar collega’s zwaar 

getroffen, die kunnen nog niet na een week 

weer terugkeren. Vooral de extreme 

vermoeidheid en zware hoofdpijnen maken 

dit nog niet mogelijk. 

Hierdoor hebben we voor meerdere 

groepen noodoplossingen moeten 

bedenken. We wensen de collega’s veel 

sterkte en hopen ze snel weer gezond en 

wel op school te zien. 

Sociale veiligheidsregel februari 

Ook voor de maand februari 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 februari: 

“Wij zorgen ervoor dat iedereen zich 

op zijn gemak voelt” 

 

Ouderavond 

Woensdag 27 oktober 2021 

Woensdag 27 oktober 2021 was er een 

ouderavond Geef me de 5 met als thema 

 

Aan de hand van herkenbare situaties zijn 

we teruggegaan naar de oorzaak van het 

ontstaan van een 

punthoofd. Daarna 

hebben we met elkaar 

geoefend hoe je een 

punthoofd kunt 

voorkomen. 

 

We hebben ouder(s) en collega(s) achteraf 

gevraagd om hun ervaring met ons te 

delen, hieronder enkele uitspraken: 

➢ Een aanrader! 

➢ Heel interessant en ik kan de 

handvatten die ik heb gekregen 

zeker goed gebruiken. 

➢ Veel informatie zowel qua theorie 

als de praktijk. 

➢ Duidelijk… 

➢ Ik had dit niet willen missen 

➢ Heel blij dat ik hierbij was 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ouderavond donderdag 27 januari 

Wonen, werken en indicaties 

Ook deze avond was druk bezocht. Er is 

goed uitleg gegeven over alles wat er 

geregeld moet worden als onze leerlingen 

en jullie kinderen 18 worden en afscheid 

gaan nemen van school. Hoe ziet de 

toekomst eruit? Hoe kan je allemaal 

“begeleid” wonen? Wat moet er financieel 

geregeld worden. 

Belangrijke vragen, waar je graag tijdig van 

weet hoe je dit aan moet pakken. 

 

 

 

Informatiemarkt 

   

 

Op woensdag 20 april organiseren wij een 

informatiemarkt voor ouder(s), 

verzorger(s), leerlingen en het personeel 

van het VSO.  

Op deze avond zullen er verschillende 

instellingen aanwezig zijn.  

Zij zullen zich d.m.v. een marktkraam 

presenteren, laten zien, wat zij kunnen 

bieden op de gebieden; wonen, 

(arbeidsmatige) dagbesteding en vrije tijd. 

   

U krijgt later nog de officiële uitnodiging.  

Maar reserveert u alvast deze datum in de 

agenda. 

 

Woensdag 20 april 2022  

   

De avond is van 19.30 - 21.30 uur  

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

 

Oudergesprekken 

Van 14 tot en met 18 februari  

 

Voorjaarsvakantie 

Van 19 tot en met 27 februari 2022 

 

Studiedag 

21 maart 2022 

 

 

 

 

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 februari 2022 van Jeugd en 

Gezin Gooi en Vechtstreek. 

De vraag luidt: ‘Hoe ga je het beste om 

met je gevoelige kind?’ (zie bijlage). 

 

 

 

 

 

 

 


