Maandbericht
oktober

Hilversum, oktober 2022
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij het maandbericht oktober.
Algemeen
Na een fijne herfstvakantie met een paar
hele mooie dagen is de maand oktober al
weer voorbij gevolgen. We hebben de
kinderboeken week met het thema Gi-gagroen gedraaid, welke werd afgesloten met
een mooie tentoonstelling in de gymzaal. In
het SO zijn de nieuwe leerlingen al
helemaal ingeburgerd. De jongste
leerlingen kunnen al zelfstandig naar de
klas lopen en kennen de regels en pictos
van de klas goed. Er is een hele prettige
sfeer in school van gezelligheid waarbij er
ook heel hard gewerkt wordt. Daar zorgen
de leerlingen met elkaar voor!
De oudste leerlingen van het VSO hebben
na 6 weken al flinke stappen gemaakt in de
Praktijkklassen op vrijdag en zien we de
leerlingen wekelijks groeien in hun
werknemersvaardigheden.

Ook de andere VSO leerlingen werken hard
aan de VDA doelen ‘Voorbereiding op
Dagbesteding en Arbeid’. Ze doen middels
mentorgesprekken aan orientaties op
beroepen en ontdekken waar hun talent en
interesse ligt. Door het uitvoeren van taken
in school kunnen ze laten zien wat ze al
zelfstandig kunnen en waar ze nog
ondersteuning nodig hebben. November is
altijd een actieve en productieve maand.
Dus we gaan hard aan het werk, maar wel
binnen onze vertrouwde en veilige
omgeving.
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Personeel
Het is de afgelopen weken in het SO een
hele uitdaging om de groepen goed
bemand te hebben. 2 juffen zijn langdurig
ziek en dat moeten we met elkaar
opvangen. Gelukkig zetten alle collega’s de
schouders eronder en hebben we een
noodrooster op kunnen stellen. Helaas
blijven er ook nog Corona zieken en zijn er
andere situaties dat een juf of meester
soms niet kan werken. We zijn alle ouders
heel dankbaar dat hier begrip voor is en dat
we samen altijd tot een goede oplossing
komen voor de klas en de leerlingen.
We wensen de zieke juffen veel sterkte en
liefde toe, dat kunnen ze wel gebruiken!
Sociale veiligheidsregel november
Voor de maand november is er 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, hou op, ik wil dat je….”

Ouderavond – Manu Keirse
Op donderdag 30 november is er een hele
bijzondere ouderavond. We hebben Manu
Keirse uitgenodigd als gastspreker. Deze
Belgische psycholoog is gespecialiseerd in
het bespreekbaar maken van gevoelens die
horen bij verlies en verdriet. Ook het
opvoeden van een kind met een beperking
brengt grote emoties met zich mee, hij
noemt dit mooi; ‘levend verlies’. Je kind
groeit tenslotte anders op dan andere
kinderen.
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Wat doet dat met jouw emotie maar ook,
hoe kan je hier sterk in staan en er een
mooie kracht van maken.
Laat deze kans niet voorbij gaan!! Kom
allemaal.
De uitnodiging volgt snel.
2 x Film
Twee nieuwsfeiten die met een film te
maken hebben. Er zijn 2 weken geleden
filmopnames gemaakt in school. Dex uit
SO3 en Davie uit VSO A3 hebben de
cameraploeg door de school geleid en
vertellen wat we allemaal doen op school.
Vrijdag 4 november zijn de laatste
opnames. Dan wordt de film gemonteerd
en verwachten we eind november/begin
december de film online te kunnen zetten
op onze website.

Kerstviering
donderdag 22 december
Extra vrije dag SO
vrijdag 23 december
VSO kerstontbijt met Comenius College
vrijdag 23 december
Kerstvakantie
24 december 2022 t/m 8 januari 2023

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

De andere film is natuurlijk van de musical
van vorig jaar. Deze film is klaar en willen
we zo snel mogelijk met alle ouders en
verzorgers delen. Omdat we hier wel een
aantal AVG voorwaarden voor af moeten
spreken zullen er eerst brieven uitgedeeld
worden. Deze krijgen de leerlingen in de
eerste week van november mee naar huis.
Wij hebben al een ‘sneak preview’ gezien!
Hij is prachtig geworden. Een prachtig
aandenken aan die prachtige show!

Graag willen we u attenderen op de vraag
van de maand november 2022 van Jeugd
en Gezin Gooi en Vechtstreek.
De vraag luidt: ‘Hoe begeleid ik mijn kind
online?’ (zie bijlage).
GGD Gooi en Vechtstreek

Belangrijke data
Ouderavond -Manu Keirse‘Omgaan met een beperking’
woensdag 30 november
Sinterklaasfeest
maandag 5 december

Op woensdag 9 november – tijdens de
week van de mediawijsheid – organiseert
GGD Gooi en Vechtstreek samen met
Gooise Meren Beweegt een online
ouderavond. In de bijlage vindt u de
uitnodiging voor deze online ouderavond.

