Nieuwsbrief

In dit nummer:

Nieuwe locatie dramalessen
Omdat het dramalokaal werd ingeruimd als lokaal waar
leerlingen in tussenuren kunnen zitten en waar ze huiswerk
kunnen maken, ontstond er een nieuwe uitdaging. Een
‘gewoon’ lokaal is niet geschikt voor deze lessen en dus
moest er iets bedacht worden. Er werd een creatieve oplossing gevonden in de buurt: de dramalessen vinden nu
plaats in de Nieuw-Apostolische kerk, net om de hoek bij
school. Het is een heel mooie ruimte maar het galmt er
wel. De dramadocente is daarom op zoek naar tapijten en
kleden die gebruikt kunnen worden om de akoestiek te
verbeteren. Kunt u helpen? Reacties graag naar:
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• Belangrijke data
• 12 t/m 16/10:
herfstvakantie
• Dinsdag 20/10:
Infoavond CIG,
tijden volgen nog.
• Maandag 26 en
dinsdag 27/10:
inhaaldagen

Anders en hetzelfde
Het heeft even op zich
laten wachten maar de
eerste nieuwsbrief van het
schooljaar is een feit. We
begonnen het jaar zonder
de Daaf Gelukschool die
met het Sterren en de
Paulusmavo verdergaat in
het Spaarne College. Wij
werden met ingang van
augustus VSO Daaf Geluk.
In de vakantie is hard ge-

werkt zodat de school veilig open kon gaan. Het is zo
fijn om elkaar weer te
treffen in een lokaal in van
plaats van op een scherm.
In de eerste week is er op
beide pleinen een tent
geplaatst zodat de leerlingen zoveel mogelijk buiten pauze kunnen houden.
Ook zijn er nieuwe, grote
picknicktafels geplaatst

zodat leerlingen op een
gezellige, comfortabele
manier, hun pauze kunnen
doorbrengen.

Gevonden voorwerpen zoeken eigenaar

Afgelopen schooljaar zijn er weer veel spullen
achtergebleven op school Ze zijn allemaal
verzameld in de kast in de gang bij G01.
Kijk even of er wat bekends van jou bij is wellicht!
Eventuele vragen/opmerkingen:
m.kieftenbeld@vsodaafgeluk.nl
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Medezeggenschapsraad VSO Daaf Geluk
Voorheen werkten we als twee deelraden samen: één van de Daaf Geluk, en
één van de Vestiging Gunning. Nu gaan we verder als Deelraad VSO Daaf
Geluk.
De deelraad komt gemiddeld 1 keer in de 6 weken samen met de directie om
onder andere te praten over zaken als beleid en de begroting.
De leden namens het personeel zijn Mike Kruyt, Stef Maas, Bert Hartman
en Evelien Eggink.
Wij zijn heel blij dat twee ouders, Richard Bovekerk en Thijs Matzinger
zich hebben gemeld om de ouders te vertegenwoordigen.
Wessel Fonck zit namens de leerlingen in de Deelraad maar er is nog een
leerlingenplek vrij en wij hopen dat alsnog een leerling zich meldt omdat wij
de inbreng van leerlingen erg op prijs stellen.
De vergaderingen zijn openbaar, wel willen we graag dat nu zich van te voren
even aanmeldt. De vergaderdata
kunt u vinden op de website. De
eerste vergadering dit jaar is op
7 oktober.
drvg@vsodaafgeluk.nl

