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IN DIT NUMMER:

Voorjaarsvakantie
Maandag 24 februari t/m zondag 1 maart
Oproep: voetbalfans gezocht!! TOGB voetbal start nieuwe g-team
jeugd



Ochtendritueel SO



Carnaval



Open dag



Valentijnsdag



Oproep G-team



Afscheid/welkom



Studiedag

Heel binnenkort starten we in Berkel en Rodenrijs bij TOGB voetbal met een nieuw
g-team voor kinderen tot 17 jaar.
Een g-team is speciaal voor kinderen voor wie het niet mogelijk is om mee te
doen met een gewoon team (denk aan ASS, ADHD, gedragsproblemen, verstandelijke beperking, lichte lichamelijke beperking).
Zodra er zes aanmeldingen zijn gaan we trainen op woensdagavond van
19.00 tot 20.00 uur. Mogelijk verplaatst dit later naar de vrijdagavond.
Aanmelden kan via Muriël Idema 06 43990634 (bij voorkeur via whatsapp)

Vrijdag 21 februari is de laatste werkdag
van Steffie op
de administratie, we
zullen haar
zeker in het
zonnetje zetten.
Carla Schutter keert terug op de
administratie. Wij heten haar
weer van harte welkom!

Vrijdag 14 februari is het

Bent u altijd al eens benieuwd geweest naar hoe wij werken met de leerlingen?
Hoe we de was verzorgen in de wasserette? Wat Zedemo nu precies inhoudt en
hoe de kooklessen er aan toe gaan? Komt u dan langs op onze

Open dag
Zaterdag 15 februari 2020
10.00—13.00 uur
Het SO en het VSO openen haar deuren, de koffie staat klaar. We zien u graag!

Vrijdag 21 februari vieren we het Carnaval op
school.
Het SO heeft geen thema, dus trek aan wat je
leuk vindt!
Het thema op het VSO is Glitter & Glamour!
Natuurlijk mogen alle kinderen die dag verkleed
naar school komen maar het is niet verplicht.

Studiedag
Donderdag 13 februari
Alle leerlingen zijn dan
vrij !!

SO
Alle ouders: graag uw aandacht voor ons protocol van
het ochtendritueel in de gangen van het SO.

Woensdag 19 februari
vieren de auti groepen
carnaval. Natuurlijk mogen zij dan verkleed naar
school komen maar het is
natuurlijk niet verplicht!

Vriendelijk verzoek om uw kind(eren) vóór 08.45 uur
in de klas af te leveren en de gang te verlaten.
De SO-gang is vanaf 08.45 uur echt lesomgeving
voor de leerlingen van het SO en VSO en daarom van
groot belang dat er rust en stilte heerst in de gang.
Indien u echt onverhoopt te laat bent, verzoeken wij u
heel rustig en stil de gang te betreden en deze weer
zo snel mogelijk te verlaten. Wij danken u hartelijk
voor uw medewerking.

SO & VSO
Op vrijdag 7 en 14 februari organiseert gymmeester
Carl weer de jaarlijkse dansclinics voor alle leerlingen met zelfs een wedstrijd waarvoor leerlingen
zich kunnen inschrijven.
De echte wedstrijd is op dinsdag 18 februari. Hierover volgt nog nadere informatie.

VSO
Op dinsdag 4 februari gaat
Bruggroep B naar de muziekschool in het centrum. Ze
doen dan mee met het meespeelorkest. Ze gaan er met
de tram naar toe.
Ze hebben er nu al zin in!

Voorleesfeestje Te land, ter zee en in de lucht
Land, zee en lucht … dat is samen de aarde. Op de aarde kan je reizen. Rijden met een auto of
een trein. Varen met een boot. En vliegen met een vliegtuig. Ga je mee? Voorlezers van Stichting Voorlezen lezen verhalen en gedichten voor. Na het voorlezen doen we een leuke activiteit.
Kinderen (2 tot 8 jaar) en hun ouders zijn van harte welkom. Alle kinderen mogen na afloop een
boek kiezen uit de Boekenkast.

Aanmelden: Stuur een e-mail naar info@voorlezen.org en schrijf met hoeveel (kinderen en volwassenen) je komt;
Nationaal Onderwijsmuseum Burgemeester de Raadtsingel 97 3311 JG Dordrecht
Kosten: € 2,50 per gezin

